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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. 

Kontroler Grzegorz Odziemkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/71/2016 z dnia 12 września 2016 r. i nr LWA/120/2016 z dnia 
5 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 503-504) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zwoleniu, ul. Ludowa 35, 
26-700 Zwoleń1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Wargacka, Dyrektor Szkoły2. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

NIK pozytywnie ocenia aktywny udział Szkoły w programach kształtujących 
prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów tj. „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko 
w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Trzymaj formę!”, „Master 
Junior”, „Owoce, warzywa nie zaszkodzi zjeść” oraz podejmowanie licznych 
działań związanych z aktywnością fizyczną uczniów. W okresie objętym kontrolą4 
programy żywieniowe realizowane były zgodnie z ich założeniami. Prowadzone 
przez Szkołę działania edukacyjne umożliwiały kształtowanie prawidłowych 
nawyków żywieniowych dzieci. W październiku 2016 r. zorganizowano dla 
wszystkich nauczycieli szkolenie, przeprowadzone przez dyplomowanego 
dietetyka, na którym omawiane były zasady zdrowego żywienia. 

W Szkole zapewniono warunki przygotowywania i spożywania ciepłego posiłku, 
a uczniowie mieli dostęp do wody pitnej oraz możliwość dokonywania zakupów 
w sklepiku szkolnym, w którym oferowano asortyment zgodny z wymogami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.5  

Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Krakowie6, na zlecenie NIK, wykazała przekroczenie norm średniego 
zapotrzebowania białka (415%) i sodu (453%) w posiłkach wydawanych uczniom 
Szkoły w okresie od 5 do 16 września 2016 r. Ponadto, w jadłospisie w ww. 
okresie nie umieszczono wykazu składników, w którym wyróżnione byłyby 
alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, wymaganego art. 21 ust. 1 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Dalej: Dyrektor Szkoły lub Dyrektor. 
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  Okres objęty kontrolą: 2015-2016 (do 31 października); w zakresie realizacji programów żywieniowych kontrolą objęto lata 
szkolne 2015/2016 i 2016/2017; niektóre dane statystyczne zebrano od roku szkolnego 2012/2013. 

5 Rozporządzenie  w sprawie grup środków  spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i 
młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154), zwane dalej  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 

6 Dalej: WSSE w Krakowie.  
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i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r. 7 
W roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu do roku szkolnego 2014/20158 
odsetek9 uczniów u których zdiagnozowano nadwagę i otyłość wzrósł odpowiednio 
z 4,4% do 7,0% i z 3,5% do 4,0%. Odsetek uczniów z niedoborem masy ciała 
wzrósł z 0,9% do 2,0%. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. Według stanu na 30 września w roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły 
uczęszczało 728 uczniów, natomiast w 2016/2017 - 678 uczniów10. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 45-50) 

W roku szkolnym 2015/2016, pielęgniarka szkolna objęła11 badaniem 
przesiewowym (pomiar masy ciała i określenie współczynnika masy ciała tzw. 
indeks BMI) wszystkich uczniów klas III i V. Wśród przebadanych 190 dzieci 
nadwagę stwierdzono u 8 (tj. 4,2% przebadanych uczniów), otyłość u 6 (tj. 3,2%), 
a niedobór masy ciała u 3 (tj. 1,6%). Wszyscy przebadani uczniowie otrzymali kartę 
profilaktycznego badania lekarskiego w celu udania się do lekarza POZ.  

(dowód: akta kontroli str. 25, 420) 

Roczne sprawozdania z realizacji zadań podjętych przez pielęgniarkę szkolną  
przekazywane Dyrektorowi Szkoły i przedstawiane Radzie Pedagogicznej, 
nie zawierały informacji o liczbie uczniów, u których stwierdzono otyłość, nadwagę 
czy niedobór masy ciała. Zawierały jedynie informacje o fakcie wykonania badań 
przesiewowych i realizowanej edukacji zdrowotnej dotyczącej zdrowego odżywiania. 

(dowód: akta kontroli str. 228-230, 235-236)  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą nie występowała do 
pielęgniarki o przedstawienie takich danych. Z uwagi na dane wrażliwe, pielęgniarka 
szkolna nie przekazywała Szkole danych na temat poszczególnych uczniów. 
W związku z tym, w miarę możliwości, Szkoła we własnym zakresie dokonuje 
obserwacji uczniów i stara się określić problem uczniów z wagą ciała. W stosunku 
do dzieci z nadwagą i otyłością Szkoła podejmuje działania m.in. związane 
z aktywnością fizyczną tj. bierze udział w programie „Trzymaj formę” i wdraża 
program „Master junior”. Szkoła nie łączy uczniów z problemem wagi ciała 
w oddzielne grupy, w celu uniknięcia ich stygmatyzacji. W przypadku dzieci 
z niedowagą, wychowawcy zachęcają do korzystania z obiadów szkolnych 
i poszczególnych programów.  

(dowód: akta kontroli str. 418, 420, 447) 

W Programie Wychowawczym Szkoły, Programie Profilaktycznym Szkoły oraz 
Planie Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej Szkoły na lata 2015/2016 
i 2016/201712, w sposób ogólny określono cele i zadania Szkoły w zakresie 

                                                      
7 W sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy 
Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004. 

8 Według stanu na 30 września. 
9 Liczony jako liczba uczniów klas trzecich u których zdiagnozowano problem z wagą ciała w stosunku do liczby uczniów 

tych klas objętych badaniem przesiewowym  
10 Podane liczby obejmują uczniów klas I-VI, tj. bez dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym 

(79 w roku 2015/2016 i 97 w roku 2016/2017). 
11 Porozumienie o współpracy z 29 grudnia 2010 r. zawarte przez Dyrektora Szkoły z  Samodzielnym Publicznym Zespołem 

Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu; dalej także SPZOZ”. 
12 Przyjętymi uchwałami Rady Rodziców nr 01/15/16 z 31 sierpnia 2015 r. i nr 01/16/17 z 31 sierpnia 2016 r. 
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zdrowego żywienia oraz hasłowo wyszczególniono formy i metody ich realizacji13. 
W sposób ogólny określono również działania profilaktyczne dotyczące zdrowego 
żywienia.  

(dowód: akta kontroli str. 297-320) 

1.2. W okresie objętym kontrolą uczniowie Szkoły uczestniczyli w następujących 
programach żywieniowych oraz projektach kształtujących dobre nawyki 
żywieniowe14: 

  „Owoce i warzywa w szkole” - 422 uczniów w roku szkolnym 2015/2016 oraz 
364 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, 

  „Mleko w szkole” - 728 i 678 uczniów klas I-VI, 

  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - odpowiednio 100 i 93 uczniów, 

  „Trzymaj formę!”-  odpowiednio 25 i 26 uczniów klas V i VI,  

  „Master Junior” - odpowiednio 30 i 30 uczniów klasy IVb (w roku 2015/2016) 
i Vb (w roku 2016/2017), 

 „Owoce, warzywa nie zaszkodzi zjeść” – 23 uczniów klasy Vb (w roku 
2015/2016).  

Ponadto, na podstawie decyzji15 Prezesa Agencji Rynku Rolnego16 z 13 marca 
2015 r. Szkoła uczestniczyła w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
w mechanizmie „Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw 
nieprzeznaczonych do sprzedaży”, w ramach którego otrzymywała bezpłatnie 
jabłka, rozdysponowane pomiędzy chętnych uczniów i pracowników Szkoły. 
Średnio z bezpłatnych jabłek korzystało 154 uczniów w roku szkolnym 2014/2015 
i 125 w roku 2015/2016. Jabłka te były przekazywane uczniom (rodzicom) do 
spożycia w domu. Ponadto, do bezpośredniego spożycia w salach lekcyjnych 
i stołówce szkolnej, rozdano 8 skrzynek jabłek w roku 2014/2015 i 195 skrzynek 
w roku 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 163-164, 172-174, 237, 451) 

W okresie objętym kontrolą Szkoła zorganizowała dla uczniów, w tym mających 
problem z wagą ciała, pozalekcyjne zajęcia z wychowania fizycznego. W roku 
szkolnym 2015/2016 w zajęciach rekreacyjno-sportowych udział wzięło 144 uczniów, 
taneczno-gimnastycznych 39 uczniów, a w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej 225 
uczniów. W zajęciach pozaszkolnych17 organizowanych przez klub sportowy (UMKS 
„Orlęta”) w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczyło 127 uczniów Szkoły.       

(dowód: akta kontroli str. 383, 445) 

1.3. Za realizację programu „Owoce i warzywa w szkole” odpowiadał pedagog 
szkolny, a programu „Mleko w szkole” – dyrektor. Za realizację programów 
Trzymaj formę” i „Owoce, warzywa nie zaszkodzi zjeść” odpowiadał nauczyciel 
przyrody, natomiast za realizację programu „Master Junior odpowiadał nauczyciel 
języka polskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 445)  

Dystrybucja w Szkole owoców, warzyw oraz mleka zorganizowana była w różne 
dni tygodnia. Owoce i warzywa dostarczano do Szkoły dwa razy w tygodniu, 

                                                      
13 W obszarze „Wychowanie prozdrowotne”  i „Promowanie zdrowego stylu życia” wyróżniono m.in. następujące cele: 

propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prawidłowe odżywianie się, działanie na rzecz własnego zdrowia, 
sprawności fizycznej, prawidłowej postawy poprzez uprawianie sportu i propagowanie aktywnych form wypoczynku na 
świeżym powietrzu. Zaplanowano realizację powyższych celów m.in. poprzez: udział w ogólnopolskich programach 
„Owoce i warzywa w szkole”, „Trzymaj formę” i działanie edukacyjne (w tym pedagogizację rodziców).  

14  Według stanu na 30 września. 
15 Decyzja nr 1397/CE/ROW/Upr/2015. 
16 Dalej: ARR. 
17  Mini koszykówki, mini piłki ręcznej, mini piłki nożnej. 
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a mleko trzy razy w tygodniu. Dostarczone produkty wydawano uczniom w tym 
samym dniu.  

(dowód: akta kontroli str. 58-60, 108-110, 385) 

1.4. W okresie objętym kontrolą owoce i warzywa były dostarczane do Szkoły przez 
jednego dostawcę18. Umowy nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw19 
zawarto na formularzu określonym przez ARR.  

Program „Owoce i warzywa w szkole” był realizowany w terminach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku 
Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej programu „Owoce 
i warzywa w szkole”20. Dostawca, stosownie do § 2 ww. rozporządzenia dostarczał 
do Szkoły różnorodne porcje (składające się z jednego produktu  owocowego21 
i jednego produktu warzywnego22). Liczba i wielkość dostaw były zgodne 
z umowami.  

W latach 2015/2016 i 2016/2017 (do 18 października) Szkoła otrzymała 
i udostępniła dzieciom 47359 porcji owoców i warzyw, w tym 21605 porcji owoców 
i warzyw w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, 21004 porcji w II semestrze 
roku szkolnego 2015/2016 oraz 4750 porcji w roku szkolnym 2016/2017. 
Programem objęto wszystkich uczniów klas I-III oraz wszystkie dzieci odbywające 
przygotowanie przedszkolne. Zgodnie z § 4 pkt 1 umów zawartych przez Szkołę 
z dostawcą rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział dzieci 
w programie. 
Liczba porcji otrzymanych przez jedno dziecko w roku szkolnym 2015/2016 była 
zgodna z określoną przez Agencję. 
Owoce i warzywa dostarczane były do Szkoły środkiem transportu przeznaczonym 
do przewozów produktów spożywczych (samochodem chłodnią). Dystrybucję 
produktów wśród dzieci prowadzono niezwłocznie po dostawie. W trakcie oględzin, 
przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2016 r. stwierdzono, że jabłka dostarczono 
w pudełkach kartonowych (bez żadnych informacji), a rzodkiewkę 
w opakowaniach, zawierających informacje o produkcie i dostawcy23. 
Przyjmowaniem i wydawaniem produktów zajmowały się osoby wyznaczone ustnie 
przez Dyrektora Szkoły.  

W opinii 38,9% ankietowanych rodziców24 uczniów klas I-III  dostarczane produkty 
są zbyt mało urozmaicone, w ocenie 13,9% częstotliwość wydawania produktów 
jest zbyt mała, a  30,6% rodziców uważało, że program nie ma wad. Z ankiet 
wynika, że 65,1% uczniów zjada owoce i warzywa w szkole, a czasami w domu, 
natomiast 9,1% zawsze zjada w domu. 

(dowód: akta kontroli str. 27-28, 52-54, 56-60, 64-68, 75-78, 86,                                    
96-101, 215-216, 385-386, 453-465) 

                                                      
18 Dostawca został zatwierdzony przez Agencję. 
19  Umowa nr 37/2015 z 2 września 2015 r. przewidywała dostawę owoców i warzyw w I semestrze 2015/2016 dla 505 

uczniów; umowa nr 38/2016 z 7 stycznia 2016 r. w II semestrze 2015/2016 dla 500 uczniów; umowa nr 42/16 z 16 
września 2016 r. w I semestrze 2016/2017 dla 475 uczniów. 

20 Dz. U. poz. 886 - uchylone z dniem 17 września 2016 r. 
21  W tym: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, soki owocowe. 
22  W tym: marchew, rzodkiewki, papryka słodką, pomidory, kalarepa, soki owocowo – warzywne. 
23 Tj. masa netto (60 g), nazwa programu „Owoce i warzywa w szkole”, termin przydatności do spożycia oraz warunki 

przechowywania, nazwa i adres producenta.  
24 Ankietę przeprowadzono wśród 65 rodziców uczniów klas I-III i 69 rodziców uczniów klas IV-VI; na część pytań udzielono 

więcej niż jedną odpowiedź; wartości procentowe podano w odniesieniu do liczby udzielonych odpowiedzi na dane 
pytanie. 
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W ramach programu „Mleko w szkole” do Szkoły dostarczano bezpłatnie mleko UHT 
o zawartości 2,0% tłuszczu. Mleko były dostarczane do Szkoły przez jednego 
dostawcę25.  
W roku szkolnym 2015/2016 dostarczono do Szkoły i udostępniono 
dzieciom 67.115 porcji mleka (tj. 16.779 litrów), a w roku szkolnym 2016/2017 
(do 28 października) 8.668 porcji (tj. 2.167 litrów). Mleko dostarczano do Szkoły 
w opakowaniu posiadającym informacje o producencie, warunkach 
przechowywania, objętości netto (0,25 l.), terminie przydatności do spożycia oraz 
o wartości odżywczej produktu. Liczba dostarczanych porcji odpowiadała  liczbie 
uczniów zgłoszonych do programu. Mleko rozdawano uczniom w dniu dostawy.  

Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, 
według rozpoznania pielęgniarki szkolnej, w Szkole nie było uczniów 
nietolerujących laktozy. Nie zachodziła więc potrzeba dostarczania uczniom 
produktów mlecznych bez laktozy. 

W trakcie oględzin26 stwierdzono, że mleko dostarczono do Szkoły samochodem 
chłodnią przystosowanym do przewozu produktów spożywczych. Przyjmowaniem 
i wydawaniem produktów zajmowała się osoba wyznaczona ustnie przez 
dyrektora, która m.in. sprawdziła termin przydatności mleka do spożycia. 

 (dowód: akta kontroli str. 108-110, 113-116, 145-148,  
 207-214, 386, 418, 490-493) 

W Szkole nie było opracowanych pisemnych procedur, związanych 
z magazynowaniem i dystrybucją produktów w ramach ww. programów. Procedury 
takie zostały opracowane i wprowadzone zarządzeniem Dyrektora27 w czasie 
kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23, 385) 

Zdaniem 45,5% rodziców uczniów klas I-III i 29,0% rodziców uczniów klas IV-VI 
program nie ma wad, w ocenie odpowiednio 25,8% i 43,5% rodziców wadą jest zbyt 
małe urozmaicenie produktów, a 13,6% i 14,5% rodziców stwierdziło, że 
częstotliwość wydawania produktów mlecznych jest za mała. Z ankiet wynika, że 
51,5% uczniów spożywało mleko zawsze w szkole, a czasami w szkole lub w 
domu, natomiast 19,7% zawsze w domu. 
  (dowód: akta kontroli str. 453-482) 

Udział uczniów w programach „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” 
w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 został pozytywnie 
zaopiniowany przez Radę Rodziców 29 sierpnia 2014 r.28 

(dowód: akta kontroli str. 51) 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”29 realizowany był w Szkole 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z 31 stycznia 2014 r.30 i decyzji 
wydawanych przez MOPS. Szkoła wydawała dzieciom posiłki (na przerwach 
obiadowych) w formie jednodaniowego obiadu. Uczniowie objęci pomocą 
społeczną otrzymywali takie same posiłki, w tym samym czasie, tak samo podane 

                                                      
25 Dostawca został zatwierdzony przez Agencję. 
26  Przeprowadzonych w dniu 4 listopada 2016 r.  
27 Zarządzenie nr 7/2016 z 2 listopada 2016 r. 
28 Uchwała Rady Rodziców Nr 02/14/15 z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wydania opinii na temat udziału uczniów 

w programach” „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. 
29  Program wprowadzony uchwałą 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” na lata 2014-
2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821) oraz zmieniony uchwałą  Nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. poz. 671). 

30 Uchwała Nr LI/353/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
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jak pozostali uczniowie. W roku szkolnym 2015/2016 uczniom wydano łącznie 
54.708 posiłków, a w roku szkolnym 2016/2017 (do 31 października) 12.808 
posiłków. W roku szkolnym 2015/2016 z obiadów w Szkole korzystało łącznie 295 
uczniów31, a w roku 2016/2017 – 32532. 

 (dowód: akta kontroli str. 220-222, 387, 448, 451) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Szkoła uczestniczyła w programie 
edukacyjnym ,,Trzymaj formę” skierowanym do uczniów klas V-VI, którego celem 
była edukacja w zakresie trwałego kształtowania nawyków wśród młodzieży 
szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety. Programem objęto odpowiednio 25 i 26 uczniów. W szkole 
realizowany był również autorski program jednego z wychowawców ,,Master 
Junior”, w którym w latach 2015/2016 i 2016/2017 udział wzięło 30 uczniów. 
Program prowadzony był w formie zajęć kulinarnych. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 233-234, 237, 383-384) 

1.5. Zapewnienie uczniom możliwości spożywania gorącego posiłku. 

Szkoła posiadała kuchnię, w której codziennie przygotowywano gorący 
jednodaniowy posiłek. Koszt obiadu33, w okresie objętym kontrolą, wynosił 3 zł34. 
Według stanu na 30 września w roku szkolnym 2015/2016 obiad spożywało 295 
uczniów z czego dla 195 posiłek wykupili rodzice, natomiast w roku szkolnym 
2016/2017 - 325 uczniów, w tym 232 odpłatnie. Wszyscy uczniowie wymagający 
pomocy w zakresie dożywiania35 zostali nią objęci. Dzieci korzystające z programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” spożywały obiady razem ze wszystkimi 
w stołówce szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 26, 29, 223-224, 355-361, 387) 

Kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Państwowego Inspektora 
Sanitarnego36, w strefie bloku żywienia Szkoły w trakcie czynności kontrolnych NIK 
nie wykazała nieprawidłowości37. 

(dowód: akta kontroli str. 358-366) 

Za opracowywanie jadłospisów w Szkole odpowiadali wspólnie intendent, kucharka 
oraz kierownik świetlicy.  

Z wyjaśnień Dyrektor Szkoły wynika, że przy opracowywaniu jadłospisów nie 
korzystano ze specjalistycznego oprogramowania ponieważ nie było takiej potrzeby. 
Rodzice nie zgłaszali uwag co do jakości posiłków. 

(dowód: akta kontroli str. 387) 

Kontrola jadłospisu na okres od 5 do 16 września 2016 r., przeprowadzona, na 
zlecenie NIK, przez WSSE w Krakowie wykazała m.in., że przy układaniu 
jadłospisu wykorzystano zasadę dotyczącą różnorodności posiłków pod względem 
konsystencji, barwy, smaku i zapachu. Posiłki były urozmaicone i sporządzone 
zostały z różnych grup środków spożywczych. Nie stwierdzono powtarzalności 
dań.   

(dowód: akta kontroli str. 486-489, 500) 
Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określone zostały w załączniku do 
Porozumienia zawartego przez Dyrektora z Burmistrzem Zwolenia 29 września 
2015 r.  

                                                      
31 W tym 100 uczniów w ramach programu i 195 odpłatnie 
32 W tym 93 uczniów w ramach programu i 232 odpłatnie 
33 Stosownie do art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.  1943) 

nie wliczając wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. 
34 Od 1 października 2015 r. 
35 tj. korzystający z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
36  Dalej także: PPIS. 
37 Protokół kontroli sanitarnej Nr SHŻŻiK.6103.4.44.2016.224 z 10 października 2016 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 223-224)  

W Szkole obowiązuje pięć przerw 5-minutowych i dwie przerwy obiadowe                  
15-minutowe. Brak 15-minutowej przerwy śniadaniowej, zalecanej przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego38, Dyrektor Szkoły uzasadniła organizacją pracy Szkoły 
(praca w systemie częściowo zmianowym, dowożenie uczniów). Przerwa 15-
minutowa o godzinie 11:15-11:30 dla jednych uczniów jest przerwą śniadaniową, 
a dla innych przerwą obiadową (z uwagi na zmianowość). Ponadto do tej pory 
rodzice nie zgłaszali potrzeby wydłużenia przerw śniadaniowych. 
Długość przerwy śniadaniowej nie dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 
klas I, które spożywają wspólnie śniadanie w sali tyle czasu ile potrzebują. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 447) 

W dniu oględzin39 posiłki wydawane były podczas dwóch przerw obiadowych 
w godzinach 11:15-11:3040 i 12:15-12:3041 oraz w czasie lekcji o godzinie 11:30-
12:0042. Obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych były odbierane z kuchni 
(z okienka) przez wychowawczynie tych klas i podawane dzieciom do stolików. 
Uczniowie z klas I-VI sami odbierali posiłki wydawane przez kucharki. Po obiedzie 
uczniowie oddawali puste talerze do kuchni. Wszystkie dzieci zjadły obiad 
w wyznaczonym czasie. 

(dowód: akta kontroli str. 215-216) 

Zdaniem 47,4% rodziców uczniów klas I-III i 54,2% rodziców uczniów klas IV-VI, 
oceniających sposób serwowania posiłków, przerwa na spożycie obiadu jest zbyt 
krótka, w ocenie odpowiednio 40,4% i 30,5% rodziców - nie należy nic zmieniać, 
a 7,0% i 15,3% rodziców uważa, że na stołówce brakuje miejsca na spożycie 
posiłku w wyniku kumulacji uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 453-482) 

W ww. poradniku Głównego Inspektora Sanitarnego wskazano, że przerwa 
obiadowa powinna trwać minimum 20 minut. W Szkole przerwy obiadowe trwały 
po 15-minut, z uwagi na system pracy Szkoły. Według Dyrektor Szkoły część 
uczniów jest dowożona i wydłużenie przerw obiadowych mogłoby spowodować 
dezorganizację dowozów, które są skorelowane z innymi szkołami na terenie 
gminy. Do tej pory rodzice nie zgłaszali uwag co do organizacji wydawania 
posiłków. 

(dowód: akta kontroli str. 447) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole nie wystąpiły przypadki 
zatrucia pokarmowego. 

(dowód: akta kontroli str. 387) 

1.6. Zapewnienie uczniom dostępu do wody pitnej. 

Szkoła zapewniła uczniom dostęp do wody pitnej z kranów zainstalowanych 
w salach lekcyjnych43 i łazienkach. W razie potrzeby, każdemu chętnemu, na 
stołówce udostępniany był kompot lub woda z cytryną.  
Jakość wody użytkowanej w Szkole została potwierdzona badaniami (fizyko-
chemicznymi i mikrobiologicznymi)44 wykonanymi przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. 

                                                      
38  „Poradnik do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole podstawowej” -  Główny Inspektorat Sanitarny, 

Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia,  Warszawa 2010 r. 
39 Tj. 8 listopada 2016 r. 
40 Uczniowie z klas IV-VI, uczniowie dojeżdżający z klas I-III kończący zajęcia o godzinie 12:15 oraz uczniowie 

uczęszczający do klas I-III kończący zajęcia o godzinie 11:15. 
41 Uczniowie z klas I-III. 
42 Uczniowie uczęszczający do oddziałów przedszkolnych oraz dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej (korzystające ze 

stołówki szkolnej). 
43 Krany z dostępem do wody pitnej zainstalowano w 12 spośród 24 sal lekcyjnych. 
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(dowód: akta kontroli str. 265, 388, 432, 442) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w roku 2016/2017 Rada Rodziców zaplanowała 
zakup źródełka wody ogólnodostępnego dla wszystkich uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 432, 434) 

1.7. W okresie objętym kontrolą na terenie Szkoły funkcjonował sklepik szkolny 
prowadzony przez podmioty zewnętrzne, na podstawie umów najmu45. Kontrole 
PPIS przeprowadzone w 2015 r. i 2016 r. wykazały46, że asortyment sklepiku 
szkolnego spełniał wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 
2016 r. W Szkole nie funkcjonowały automaty z żywnością. 

(dowód: akta kontroli str. 254-256, 356-357, 367-369, 388) 

W opinii 34,9% rodziców uczniów klas I-III i 25,7% rodziców uczniów klas IV-VI, 
asortyment sklepiku jest właściwy i nie należy go zmieniać, dla odpowiednio 21,2% 
i 33,8% rodziców jest on mało urozmaicony, natomiast 31,8% i 23,0% rodziców 
uważa, że  zbyt mało zdrowej żywności.  

(dowód: akta kontroli str. 453-482) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że problem dostępnego w sklepiku asortymentu był 
przedmiotem doraźnych spotkań Rady Rodziców i dyrekcji Szkoły z ajentem. 
Uwagi i spostrzeżenia były przekazywane ustnie. 

(dowód: akta kontroli str. 429) 

1. W posiłkach wydawanych uczniom Szkoły w okresie od 5 do 16 września 
2016 r. stwierdzono47 m.in. czterokrotne przekroczenie średniego 
zapotrzebowania białka oraz sodu48.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że przekroczenia średniej zawartości w produktach 
białka, tłuszczu i węglowodanów oraz nadmierna podaż sodu wynikały m.in. 
z faktu, że przy ustalaniu jadłospisu nie posługiwano się specjalistycznym 
oprogramowaniem i nie rozpisywano poszczególnych produktów pod kątem 
obowiązujących norm (zapotrzebowania). Obiady przygotowywane były w oparciu 
o doświadczenie kucharki oraz z uwzględnieniem upodobań uczniów.  Ani rodzice 
ani uczniowie nie zgłaszali uwag w tym zakresie. 

Ponadto, Dyrektor poinformowała o działaniach podjętych w związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami, w tym m.in. o: 

 zobowiązaniu intendenta oraz personelu kuchni do poprawy jakości żywienia, 
przeanalizowania jadłospisów oraz raportów wydania, 

 zobowiązaniu osób sporządzających jadłospis do zapoznania się z normami 
żywienia dla poszczególnych grup wiekowych i do zastosowania tych norm 
w  praktyce, a także do samokształcenia w tym zakresie, 

 wypracowaniu działań49, które są już wdrażane, w tym dotyczących 
ograniczenia używania soli, wyeliminowania sosów typu instant, wprowadzenia 
przypraw naturalnych, zmniejszenia podawania mięsa wieprzowego 
i wprowadzenia mięsa indyczego. 

(dowód: akta kontroli str. 496-498) 

                                                                                                                                    
44 Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1226/S z 26 czerwca 2015 r. 
45  Umowa najmu nr 3/2014 z 1 lipca 2014 r. zawarta z jednym podmiotem na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. 

(rozwiązana z dniem 31 marca 2016 r.) oraz umowa nr 2/2016 z 1 kwietnia 2016 r. zawarta z drugim podmiotem na okres 
od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. 

46  Protokół kontroli sanitarnej nr SHDM.6330.13.61.2015 z 13 października 2015 r. oraz protokół nr SHŻŻiK 
6102.4.45.2016.225 z 10 października 2016 r. (kontrola przeprowadzona na zlecenie NIK) 

47 Ocena żywienia nr 10/2016 z 30 listopada 2016 r. wykonana na zlecenie NIK przez WSSE w Krakowie 
48 Realizacja normy średniego zapotrzebowania (EAR) wyniosła: dla białka – 415%, sodu – 453%. 
49 Na spotkaniu personelu kuchni i intendenta zorganizowanym w dniu 6 grudnia 2016 r. w związku z oceną żywienia 

dokonaną przez WSSE w Krakowie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Jadłospis w ww. okresie nie zawierał wykazu składników, w którym wyróżnione 
byłyby alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, wymaganego 
art. 21 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że brak w jadłospisie wykazu składników, w którym 
wyróżnione byłyby alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, wynikał 
m.in. z braku znajomości stosownych przepisów Unii Europejskiej. Do tej pory nikt 
nie wskazywał nam na konieczność zastosowania ww. przepisów w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 496-498) 

3. Oględziny przeprowadzone 26 października 2016 r. wykazały, że w pobliżu 
głównego wejścia do budynku Szkoły (ani w żadnym innym miejscu) nie 
umieszczono europejskiego plakatu informującego, że spożycie owoców 
i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską, do czego zobowiązywały 
przepisy określone w pkt 10 ppkt 8 „Warunków uczestnictwa w programie 
„Owoce i warzywa w szkole” w roku szkolnym 2016/2017 stanowiące załącznik 
do zarządzenia Nr 175/2016/Z Prezesa ARR z dnia 13 września 2016 r.  
Plakat ten został dostarczony przez dostawcę owoców i warzyw i umieszczony 
zgodnie z ww. wymaganiami na tablicy przy głównym wejściu do budynku 
Szkoły 3 listopada 2016 r., tj. w czasie kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 200-206, 215-216, 423) 

1. W umowie najmu nr 2/2016 z 01 kwietnia 2016 r., której przedmiotem były  
pomieszczenia na prowadzenie sklepiku dla uczniów, nie zawarto postanowień 
dotyczących m.in. asortymentu produktów (np. zobowiązania ajenta do 
spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie grup środków 
spożywczych), uprawnień dyrekcji Szkoły do przeprowadzania kontroli sklepiku 
szkolnego, warunków (przyczyn) wypowiedzenia umowy. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że 10 listopada 2016 r.50 podpisano aneks do umowy, 
który zawierał zapisy regulujące ww. sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 351-352, 429) 

2. Dyrektor szkoły nie występowała do pielęgniarki szkolnej o przekazywanie 
zbiorczych informacji o liczbie uczniów, u których stwierdzono zaburzenia masy 
ciała. 

NIK zwraca uwagę, że rozpoznanie problemów występujących w populacji 
uczniów ułatwiłoby określenie celów i zadań profilaktycznych. Analizowanie 
i wykorzystywanie w tym celu zbiorczych wyników badań przesiewowych 
wykonywanych w szkole, w tym dotyczących zaburzeń masy ciała, pozwoliłoby 
również na ocenę skuteczności realizowanych działań edukacyjnych 
i profilaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 228-230, 235-236) 

2. Środki finansowe na realizację programów. 

2.1. Dystrybucja produktów spożywczych dostarczanych do Szkoły w ramach 
programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, finansowana była 
ze środków Agencji Rynku Rolnego. Absencja uczniów uczestniczących 
w programach w dniach dystrybucji owoców i warzyw wynosiła średnio w I i II 
semestrze roku szkolnego 2015/2016 – 7,3% wszystkich uczniów klas I-III.  

                                                      
50 tj. w czasie kontroli NIK 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że niewykorzystane owoce, warzywa i mleko były 
rozdawane innym chętnym dzieciom (uczestnikom programów).  

(dowód: akta kontroli str. 439) 

W budżecie Szkoły na lata 2015-2016 oraz w planie na 2017 r. nie przeznaczono 
środków finansowych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 
uczniów.  
Dyrektor wyjaśniła, że Urząd Miejski w Zwoleniu bezpośrednio nie dofinansowywał 
działań Szkoły w powyższym zakresie. Urząd brał udział w organizacji 
i finansowaniu różnych konkursów, zawodów i kursów o charakterze 
ogólnogminnym51. 

(dowód: akta kontroli str. 284-287, 388, 446) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, Szkoła na bieżąco prowadziła ewidencję 
dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz ewidencję dostaw mleka. 
Dane wyszczególnione w ewidencji były zgodne z danymi w dokumentacji 
dostawy. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki braku odbioru lub 
złożenia reklamacji dostarczonych owoców i warzyw w związku z ich niską 
jakością.  

(dowód: akta kontroli str. 58-60, 71-74, 89-92, 108-110, 117-126, 151-152, 
389, 432) 

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

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia. 

W Szkole nie opracowywano pisemnych zasad monitorowania i nadzoru nad 
realizacją, poszczególnych programów.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że ww. zasady ustalone zostały ustnie. Wskazano 
osoby odpowiedzialne, które przedstawiały Radzie Pedagogicznej sprawozdania 
z realizacji programów i projektów.      

(dowód: akta kontroli str. 228-234, 237, 389) 

W kontrolowanym okresie, Dyrektor Szkoły stosownie do § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego 
wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”52 opracowała i terminowo 
przekazała do Agencji Rynku Rolnego, informację o wykonanych  w roku szkolnym 
2015/2016 działaniach edukacyjnych w ramach programu „Owoce i warzywa 
w szkole”. 

(dowód: akta kontroli str. 94-95) 

W 2015 r. ARR przeprowadziła w Szkole kontrolę w zakresie realizacji dostaw mleka 
w ramach realizacji programu „Mleko w szkole”. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
W latach 2015-2016 realizacja programów żywieniowych oraz wdrażania zasad 
zdrowego żywienia nie była przedmiotem kontroli ze strony Urzędu Miejskiego 
w Zwoleniu ani Kuratorium Oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str. 257-264, 389-390) 

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

                                                      
51 Np. w dniach 18-19 października 2016 r. zorganizowano warsztaty edukacyjno-kulinarne dla nauczycieli pn. „Odżywianie 

dla mózgu”. 
52 Dz. U. poz. 1151  dalej: rozporządzenie w sprawie realizacji środków 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe 
nawyki żywieniowe. 

W latach 2015-2016 Szkoła prowadziła szereg działań edukacyjnych w zakresie 
promowania zasad zdrowego żywienia, w tym m.in.: 

 uczniowie brali udział w programach edukacyjnych „Trzymaj formę”, „Master 
Junior”, „Owoce, warzywa nie zaszkodzi zjeść”, 

 poruszano tematykę zdrowego żywienia podczas zebrań klasowych 
i warsztatów z rodzicami.  

 prowadzono pogadanki pedagoga szkolnego i pielęgniarki, 

 prezentowano materiały edukacyjne w formie gazetek ściennych, 

 zorganizowano konkursy plastyczne dotyczące prawidłowego odżywiania się,  

 prowadzono warsztaty kulinarne „Przygotowujemy drugie śniadanie” w klasach 
I-III, 

 badano wpływ prowadzonych akcji edukacyjnych poprzez ankiety dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli.  

W każdym semestrze uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”, 
Dyrektor Szkoły zrealizował co najmniej dwa zadania wyszczególnione w § 1 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków.  

(dowód: akta kontroli str. 94-95, 324-325, 390) 

Na terenie Szkoły znajdowały się tablice informacyjne przygotowywane przez 
uczniów i nauczycieli poświęcone tematyce zdrowego żywienia, w tym m.in.:  

 Jem zdrowo i kolorowo („co to jest porcja?”, „dlaczego należy spożywać 5 
porcji warzyw, owoców lub soku dziennie?”);  

 Promocja zdrowia („dlaczego warto jeść owoce?”, „błonnik pokarmowy”, 
„wybierz soki owocowe – zainwestuj w swoje zdrowie”.  

 Piramida zdrowego trybu życia.  
(dowód: akta kontroli str. 200, 206) 

Działania Szkoły w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci 
za wystarczające53 uznało 68,8% rodziców klas I-III i 63,8% rodziców dzieci klas 
IV-VI, natomiast dla odpowiednio 6,3% i 14,5% działania te są niewystarczające54.  

(dowód: akta kontroli str. 453-482) 

Dyrektor Szkoły, oceniając współpracę z rodzicami stwierdziła, że rodzice są 
partnerami szkoły i mają wpływ na kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci. 
Odbywają konsultacje i rozmowy. Rodzice są w stałym kontakcie z dyrektorem,  
poszukują nowych rozwiązań i działań w zakresie kształtowania nawyków 
żywieniowych dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 391) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę 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 Kontroli55, wnosi o: 

1. Przygotowywanie posiłków z zachowaniem obowiązujących norm 
żywieniowych. 

                                                      
53  Udzieliło odpowiedzi: zdecydowanie tak lub raczej tak.  
54  Udzieliło odpowiedzi: zdecydowanie nie lub raczej nie.  
55 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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2. Zamieszczanie w jadłospisach wykazu składników, w którym wyróżnione byłyby 
alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, zgodnie z art. 21 ust. 1 
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. 

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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi 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. 

Warszawa, dnia     grudnia  2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Grzegorz Odziemkowski  
Główny specjalista kontroli państwowej  

 

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

 

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