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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 Paweł Piotrowski, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/74/2016 z dnia 16 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Płocka1, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W okresie objętym kontrolą3 działania w zakresie kształtowania prawidłowych 
nawyków żywieniowych wśród uczniów szkół publicznych na terenie Miasta 
podejmowane były głównie przez placówki oświatowe, które uczestniczyły 
w programach żywieniowych4 i edukacyjnych, a także organizowały szkolenia 
i dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów. Potrzeby i problemy związane 
z prawidłowym żywieniem, również w zakresie niedożywienia oraz nadwagi i otyłości 
rozpoznawane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku5 oraz 
Zakład Medycyny Szkolnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.6. 
Pielęgniarki z PZOZ wykonywały badanie przesiewowe uczniów oraz monitorowały 
w poszczególnych klasach liczbę uczniów z niedowagą, nadwagą i otyłością. 

Należy jednak zauważyć, że pracownicy Urzędu7 nie monitorowali w pełni 
powyższych działań. Monitoring programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na 
lata 2014 – 2020” polegał wyłącznie na otrzymywaniu informacji sporządzonych 
prze MOPS, przy czym w 2016 r. ich nie otrzymywano, ponieważ informacje te były 
przekazywane bezpośrednio do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Pracownicy Urzędu monitorowali dodatkowe zajęcia sportowe realizowane 
w szkołach. Ponadto, zobowiązano dyrektorów placówek oświatowych do 
przekazania informacji o podjętych działaniach na rzecz wspierania zdrowego 
żywienia uczniów oraz raportów w sprawie wad postawy, otyłości, nadwagi 

                                                      
1 Dalej także: UM lub Urząd. 
2 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. 
3 Lata 2015-2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
4 „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
5 Samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej, działająca w formie jednostki budżetowej. Dalej: MOPS. Organem 
prowadzącym jest Miasto Płock. 
6 Właścicielem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. jest Miasto Płock.  
7 Oddział Edukacji. 

Ocena ogólna 
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i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wśród uczniów oraz sposobów 
przeciwdziałania tym problemom. 

W roku szkolnym 2015/2016 zmniejszyła się liczba uczniów z niedowagą, nadwagą 
i otyłością w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym. 

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu nie przeprowadzali kontroli 
w zakresie realizowanych w szkołach programów żywieniowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych. 

1. Prezydent Miasta Płocka w roku szkolnym 2016/20178, podobnie jak w roku 
poprzednim, był organem prowadzącym dla 48 szkół (18 szkół podstawowych, 
12 szkół gimnazjalnych i 18 szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół 
wyższych). W roku szkolnym 2016/20179 do ww. szkół uczęszczało ogółem 16 034 
uczniów, w tym: 7 330 do szkół podstawowych, 3 186 do szkół gimnazjalnych oraz 
5 518 do ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych). 

(dowód: akta kontroli str. 5, 7) 

W roku szkolnym 2015/201610 liczba dzieci wymagających dożywiania11 wyniosła 
ogółem 945 uczniów (tj. 5,6% ogółu uczniów), w tym w: 

 szkołach podstawowych – 744 uczniów (9,4% uczniów); 

 gimnazjach – 179 uczniów (5,6% uczniów); 

 szkołach ponadgimnazjalnych – 22 uczniów (0,4% uczniów).  
W roku szkolnym 2016/201712 zmniejszyła się liczba dzieci wymagających 
dożywiania i wyniosła ona ogółem 829 uczniów (tj. 5,2% ogółu uczniów), w tym w: 

 szkołach podstawowych – 660 uczniów (9,0% uczniów); 

 gimnazjach – 152 uczniów (4,8% uczniów); 

 szkołach ponadgimnazjalnych – 17 uczniów (0,3% uczniów).  
(dowód: akta kontroli str. 5) 

Przed rozpoczęciem niniejszej kontroli NIK pracownicy Urzędu dysponowali danymi 
w zakresie: 

 liczby dzieci wymagających dożywiania ogółem13 w latach 2012 - 2015 (na 
podstawie sprawozdań MOPS z realizacji programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”14); 

 liczby dzieci z nadwagą i otyłych ogółem i w podziale na poszczególne typy 
szkół w roku szkolnym 2014/2015 (na podstawie raportów poszczególnych 
szkół z czerwca 2015 r.).   

W trakcie kontroli NIK uzyskano dane w zakresie:  

 liczby dzieci wymagających dożywiania w podziale na poszczególne typy 
szkół w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 (na podstawie informacji 
pozyskanych z MOPS); 

 liczby dzieci z niedowagą ogółem, w tym uczniów szkół podstawowych 
w latach szkolnych 2014/2015 – 2015/2016 (na podstawie informacji 

                                                      
8 Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. 
9 Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. 
10 Wg stanu na dzień 30 września 2015 r. 
11 Zgodnie ze sprawozdaniami MOPS. 
12 Wg stanu na dzień 30 września 2016 r. 
13 Bez podziału na poszczególne typy szkół. 
14 Od 2016 r. sprawozdanie to przesyłane jest do Wojewody Mazowieckiego wyłącznie w formie elektronicznej, bezpośrednio z 
MOPS, z pominięciem Urzędu.    

Opis stanu 
faktycznego 
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uzyskanych z Zakładu Medycyny Szkolnej Płockiego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej sp. z o.o. w Płocku15);  

 liczby dzieci z nadwagą oraz liczby dzieci otyłych ogółem, w tym uczniów 
szkół podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 (na podstawie informacji 
uzyskanych z PZOZ).   

(dowód: akta kontroli str. 15) 

W okresie objętym kontrolą podejmowano działania na rzecz przeciwdziałania 
niekorzystnym zjawiskom związanym z nadwagą i otyłością wśród uczniów szkół 
publicznych poprzez m.in.: 

 zobowiązanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 2013 r.16 do podjęcia 
działań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym: kształtowania 
przez szkoły właściwych nawyków żywieniowych, podjęcia działań w zakresie 
zdrowego żywienia uczniów, umożliwienia uczniom dostępu do produktów 
i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych poprzez dobór asortymentu 
w sklepikach szkolnych, zgodny z zasadami zdrowego żywienia (w tym 
ograniczenie żywności i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów); 

 zobowiązanie dyrektorów szkół w 2014 r.17 do przekazania informacji o podjętych 
działaniach na rzecz wspierania zdrowego żywienia uczniów18;  

 zobowiązanie dyrektorów szkół w 2015 r. 19 do przekazania raportów w sprawie 
wad postawy, otyłości, nadwagi i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego wśród 
uczniów oraz sposobów przeciwdziałania tym problemom.  

(dowód: akta kontroli str. 30-72) 

Informacje przekazane przez poszczególne szkoły na rok szkolny 2014/2015 
zawierały: liczbę uczniów z wadami postawy, BMI ponad normą, otyłością, nadwagą 
(w podziale na klasy), liczbę zwolnień lekarskich z zajęć W-F (w podziale na klasy) 
oraz informację o przeciwdziałaniu powyższym zjawiskom. Przykładowo w informacji 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, wskazano m.in. na czynny sport oraz 
prawidłową dietę i odżywianie, jako działania służące przeciwdziałaniu otyłości 
i nadwadze.  

(dowód: akta kontroli str. 79-122) 

Na podstawie ww. informacji Oddział Edukacji UM opracował dokument pn. 
„Omówienie problematyki wad postawy, otyłości, nadwagi i zwolnień z zajęć 
wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 
ponadgimnazjalnych (raporty ze szkół)”. Dokument obejmował: analizę prawną 
dotyczącą zajęć wychowania fizycznego w szkołach, raporty ze szkół, zestawienia 
zbiorcze wg typu szkół, wybrane działania mające na celu przeciwdziałanie 
zwolnieniom z W-F oraz stwierdzał m.in., że liczba uczniów z nadwagą i otyłością w 
płockich szkołach systematycznie rośnie, a problem ten w największym stopniu 
dotyczy szkół podstawowych. Jako działania mające na celu przeciwdziałanie 
zwolnieniom z zajęć wychowania fizycznego wskazano realizację programów: 
- „MultiSport” – którego celem było organizowanie i prowadzenie systematycznych, 
bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4-6 
w ośmiu szkołach podstawowych; 

                                                      
15 Dalej także: PZOZ.  
16 Pismo z dnia 14 października 2013 r. Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej. 
17 Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. 
18 W odpowiedzi dyrektorzy szkół wskazali m.in. następujące działania na rzecz wspierania zdrowego żywienia uczniów: 
przeprowadzenie pogadanek i warsztatów na temat zdrowego żywienia oraz znaczenia aktywności fizycznej; wprowadzenie 
zmian w asortymencie sklepików szkolnych (np. wprowadzenie świeżych owoców, sałatek, ograniczenie lub rezygnację 
z żywności typu fast food). 
- propagowanie prawidłowego odżywiania przez stołówkę szkolną (odpowiedni dobór menu zgodny z zasadami zdrowego 
żywienia). 
19 E-mail Oddziału Edukacji UM z dnia 25 maja 2015 r. do dyrektorów placówek oświatowych. 
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- „Stop zwolnieniom z WF-u” – w ramach którego sportowcy, mistrzowie olimpijscy, 
zdobywcy złotych medali na mistrzostwach świata i Europy we wszystkie szkołach 
podstawowych i placówkach kształcenia specjalnego zwracali uwagę uczniom na 
zasadność uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego oraz zachęcali do 
zwiększenia aktywności fizycznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 75-127, 133-138) 

Ww. dokument został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia 
i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka w dniu 23 czerwca 2015 r. Członkowie 
Komisji skoncentrowali swoją uwagę przede wszystkim na problemie wad postawy 
dotykającej dzieci i młodzież, natomiast nie odnieśli się do kwestii otyłości i nadwagi 
wśród uczniów20. 

(dowód: akta kontroli str. 133-138) 

W obradach ww. Komisji uczestniczyły m.in. p. Agnieszka Busz, Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UM oraz p. Aleksandra Jadczak, Kierownik Oddziału 
Edukacji UM, które wyjaśniły m.in., że na posiedzeniach komisji dany materiał 
omawiany jest tylko wtedy, gdy proszą o to radni. Ponadto p. Jadczak dodała, iż 
kwestią dzieci z nadwagą i otyłością zajmują się pielęgniarki szkolne, które 
przedstawiają dyrektorom szkół szczegółowe statystyki w tym zakresie. Następnie 
dyrektorzy szkół podejmują działania profilaktyczne (udział w programach 
promujących zdrowe żywienie, szkolenia w tym zakresie, dodatkowe zajęcia 
sportowe), mające na celu minimalizowanie tego zjawiska. 

(dowód: akta kontroli str. 132, 148-149) 

W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczęła się kolejna edycja programu „Stop 
zwolnieniom z w-f”, która objęła swoim zasięgiem, podobnie jak poprzednia, 
uczniów szkół podstawowych i placówek kształcenia specjalnego. 
W bieżącym roku szkolnym nie kontynuowano programu „MultiSport”, ponieważ, jak 
wyjaśnił Zastępca Prezydenta, od 2016 r. Miasto musiałoby partycypować w jego 
kosztach, a Gmina finansuje prowadzenie wielu innych zajęć sportowych dla 
uczniów swoich szkół. W bieżącym roku szkolnym, we wszystkich szkołach 
podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych realizowanych jest 
ogółem 329 godzin tygodniowo dodatkowych zajęć sportowych w ramach m. in. 
Akademii Piłki Ręcznej i Akademii Piłki Nożnej, SKS i zajęć sportowo – 
rekreacyjnych oraz 50 godzin tygodniowo gimnastyki korekcyjnej. Ponadto, w roku 
szkolnym 2016/2017, jak również w latach poprzednich, uczniowie wszystkich klas 
III szkół podstawowych, w ramach obowiązkowych godzin wychowania fizycznego, 
uczestniczą w lekcjach nauki pływania.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-202021 
określono 13 celów strategicznych, w tym: 
- „Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznego rodzin”, gdzie jako cel 
operacyjny (priorytet) wskazano m.in.: „Zabezpieczenie środków finansowych 
przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin korzystających 
z pomocy społecznej”, który ma być realizowany m.in. w oparciu o program „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”; 
- „Poprawa sytuacji osób ciężko i przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami 
psychicznym”, gdzie jako cel operacyjny (priorytet) wskazano m.in.: „Profilaktyka 
zdrowotna ukierunkowana na rozpoznane lokalne potrzeby w zakresie ochrony 
zdrowia”. Jako kierunek działań w ramach niniejszego priorytetu wskazano głównie 
realizację programów zdrowotnych adresowanych w szczególności do dzieci 

                                                      
20 Zgodnie z pkt 5 protokołu z posiedzenia komisji nr 9/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. 
21 Przyjętej uchwałą Rady Miasta Płocka nr 8/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. 
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w zakresie szczepień przeciw meningokokom, pneumokokom, czy HPV oraz 
realizację działań w zakresie edukacji zdrowotnej dla dzieci, poprzez „Program 
promocji zdrowia w szkołach”. 

(dowód: akta kontroli str. 175-185) 

Miasto Płock nie przyjęło dokumentu strategicznego obowiązującego w latach 2015 – 
2016 ukierunkowanego na walkę z niedożywieniem, otyłością i nadwagą u dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 151) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że przy pracach nad ww. strategią na lata 2014-2020, na 
etapie diagnozy problemów społecznych, nie pojawiła się kwestia niedożywienia, nadwagi 
i otyłości wśród dzieci, jako problem społeczny występujący w Płocku. Gmina może 
opracowywać lokalne programy polityki zdrowotnej wynikające z rozeznanych potrzeb 
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. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM opracował dokument pn. „Omówienie 
profilaktycznych programów zdrowotnych na 2015 rok, realizacja w 2014 roku”22, 
który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki 
Społecznej Rady Miasta Płocka w dniu 24 marca 2015 r. Wg tego dokumentu 
w 2014 r. na terenie Miasta Płock prowadzono siedem programów zdrowotnych 
finansowanych z budżetu Miasta, w tym „Program promocji zdrowia w szkołach” – 
realizowany przez PZOZ. W ramach tego programu, w 2014 r., pielęgniarki 
medycyny szkolnej przeprowadziły 876 zajęć z edukacji zdrowotnej wśród ogółem 
20 194 uczniów z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, w ramach 13 bloków tematycznych, w tym: „Odżywianie a 
zdrowie” oraz „Ruch w życiu człowieka”. 
Po zakończeniu Programu przeprowadzono ankietę wśród 211 uczniów, na 
podstawie której ustalono m.in., że: 16% uczniów nie jada I śniadania, 15% - II 
śniadania, 1,4% - obiadu, 19% podwieczorku, a prawie 5% kolacji; dla prawie 15% 
badanych uczniów pierwszym posiłkiem jest obiad; spożycie słodyczy zdecydowanie 
częściej ograniczają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 45%, niż uczniowie 
gimnazjum – 24%, czy szkół podstawowych – 11%; 59% badanych uczniów 
deklaruje wzbogacenie codziennego jadłospisu warzywami i owocami; 12% uczniów 
nie ćwiczy nawet na zajęciach z wychowania fizycznego. 

 (dowód: akta kontroli str. 209-215, 220-221) 

Wg ww. dokumentu na 2015 r. zaplanowano realizację ośmiu programów 
zdrowotnych23 finansowanych z budżetu Miasta, w tym również „Program promocji 
zdrowia w szkołach w latach 2015-2016”, który zakładał zmniejszenie częstości 
występowania nadwagi i otyłości, zwiększenie aktywności fizycznej oraz 
świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży. 
Ustalono, że „Program promocji zdrowia w szkołach” nie był realizowany w latach 
2015-2016, ponieważ - jak wyjaśniła Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych UM Pani Agnieszka Busz - w 2015 r., w wyniku braku kontraktu NFZ 
dla PZOZ na świadczenia stomatologiczne, został opracowany i wdrożony program 
profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży w latach 
2015-2017 i w związku z ograniczonymi środkami finansowymi, pozostającymi do 

                                                      
22 Dokument został podpisany przez Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej oraz dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych UM.  
23 M. in. np. trzy programy zdrowotne – w zakresie szczepień przeciw meningokokom, pneumokokom i HPV. 
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dyspozycji wydziału na programy profilaktyki zdrowotnej, zaistniała konieczność 
rezygnacji z kontynuacji „Programu promocji zdrowia w szkołach”.  

 (dowód: akta kontroli str. 148, 151, 209-214) 

Rada Miasta Płocka podjęła trzy uchwały dotyczące polityki żywienia oraz walki 
z niedożywieniem, otyłością i nadwagą w latach 2015-2016, związane z programem 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, tj.: 
- uchwała Nr 711/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020”, stanowiącego załącznik do uchwały; 
- uchwała Nr 712/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., którą podwyższono do 150% 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
z dnia 12 marca 2004 r.24, uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania dla osób objętych programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”; 
- uchwała Nr 713/XLIII z dnia 28 stycznia 2014 r., którą odstąpiono od żądania zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód 
osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium 
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 252-259) 

Celem programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” było 
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, tj. wypełnienie zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie 
im posiłku w sytuacji, gdy są go pozbawione. Koordynatorem Programu był Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizując Program w części dotyczącej 
dożywiania dzieci w szkołach, współpracował z dyrektorami szkół oraz organizacją 
pozarządową – Caritas Diecezji Płockiej. W ramach tej współpracy podpisywane 
były porozumienia określające zasady współdziałania MOPS i szkół, dotyczące 
wydawania i rozliczania posiłków uprawnionym uczniom. Współpraca z Caritas 
Diecezji Płockiej związana była z wydawaniem przez tę organizację posiłków 
w formie obiadów dla klientów MOPS w tym dzieci (w czasie wolnym od nauki 
w szkole). Pomoc w formie gorącego posiłku w okresie wakacyjnym była 
przyznawana na indywidualny wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego 
i poprzedzona była przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 22, 254) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w badanym okresie nie dokonywał rozpoznania 
potrzeb w zakresie problemów związanych z niedożywieniem w skali całego Miasta, 
jednak, jak wyjaśnił Zastępca Prezydenta, każdorazowo w sposób szczególnie 
uważny traktowane były problemy związane z ewentualnym dożywianiem dzieci 
w szkołach w środowiskach o niskim dochodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Program był finansowany ze środków własnych Miasta oraz dotacji z budżetu 
państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 (dowód: akta kontroli str. 252-257) 

Wojewoda Mazowiecki zgodnie z umową nr WPS-I.946.1.151.2015 z dnia 20 lutego 
2015 r. przekazał Miastu Płock dotację celową w wysokości 1 665 920 zł na 
wsparcie w 2015 r. realizacji zadania własnego gminy, realizowanego w ramach 

                                                      
24 Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm. 
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wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
W I półroczu 2016 r. na wsparcie ww. zadania Wojewoda Mazowiecki przekazał 
Miastu Płock dotację celową w wysokości 642 345 zł, w ramach umowy nr WPS-
I.946.1.151.2016 z dnia 8 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 260-297) 

2. W roku szkolnym 2015/2016 niedowagę stwierdzono u 856 uczniów (9,1% 
uczniów objętych badaniem), a u 2 785 uczniów stwierdzono nadwagę i otyłość 
(29,6% uczniów objętych badaniem)25. 
W powyższym roku szkolnym szkoły uczestniczyły w trzech programach 
żywieniowych: „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”, którymi objęto 12 787 uczniów26. Ponadto 4 45827 uczniów 
objęto innymi programami kształtującymi prawidłowe nawyki żywieniowe: 

 Szkoła promująca zdrowie – 1 296 uczniów; 

 Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole – 1 294 uczniów; 

 Trzymaj formę – 589 uczniów; 

 Program edukacji zdrowotnej - program własny szkoły – 550 uczniów; 

 Śniadanie daje moc – 427 uczniów; 

 Szkoła promocji zdrowia – 142 uczniów; 

 Uwaga nadwaga – 130 uczniów;  

 Winiary, żyj smacznie i zdrowo – 30 uczniów.  
 (dowód: akta kontroli str. 5, 10-14) 

Wg wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Oddział Edukacji Urzędu wspiera realizację 
powyższych programów poprzez upowszechnianie i przekazywanie informacji 
o programach do szkół za pośrednictwem tzw. BIP-u. Ponadto, podczas narad 
z dyrektorami szkół i placówek, poruszano wielokrotnie zagadnienia związane ze 
zdrowym odżywianiem.  

(dowód: akta kontroli str. 23) 

W latach szkolnych28 2015/2016 oraz 2016/2017 programem „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” objęto wszystkie dzieci wymagające dożywiania, 
tj. odpowiednio: 945 oraz 829 uczniów. W Programie nie uczestniczyły trzy szkoły 
podstawowe29, jedno gimnazjum30 oraz dziewięć szkół ponadgimnazjalnych31. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 11 i 298-299) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że brak dożywiania w trzech szkołach podstawowych 
i gimnazjum wynikał z faktu, iż do MOPS nie wpłynęły informacje o konieczności 
dożywiania dzieci w tych placówkach. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych 
uczniowie nie chcą jeść obiadów w szkołach lub brak jest stołówki szkolnej. 
W przypadkach indywidualnych (i bardzo rzadkich), młodzież korzysta z bezpłatnych 
posiłków w innych szkołach (położonych w pobliżu) lub obiadów w stołówce 
“Caritas”. 

(dowód: akta kontroli str. 29) 

                                                      
25 Na podstawie przeprowadzonych, przez pielęgniarki w szkołach, badań przesiewowych oraz tzw. czynnego poradnictwa 
w rocznikach niepodlegających obowiązkowym badaniom przesiewowym przebadano w roku szkolnym 2015/2016 ogółem 
9 408 uczniów. 
26 Programami: „Mleko w szkole” – objęto 7 100 uczniów (42,4%), „Owoce i warzywa w szkole” – 4 742 uczniów (28,3%), 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 945 uczniów (5,6%). 
27 Tj. 26,6% ogółu uczniów.  
28 Wg stanu na 30 września. 
29 Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. 
30 Gimnazjum Nr 9 Specjalne. 
31 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, Technikum Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 5 oraz Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.  



 

9 

W ramach ww. Programu uczniom wydano w: 2015 r. - 141 251 obiadów oraz 
w I półroczu 2016 r. 75 97132.  

(dowód: akta kontroli str. 321, 333) 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w trzech programach żywieniowych: 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa 
w szkole”33, uczestniczyło 15 szkół podstawowych, jedna szkoła uczestniczyła 
w dwóch programach, natomiast dwie szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna 
i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia) nie brały udziału w żadnym z ww. 
programów.  

(dowód: akta kontroli str. 14, 299-300) 

Zastępca Prezydenta Miasta wyjaśnił m.in., że w szkole muzycznej obiady 
finansowane przez rodziców wydawane są przez ajenta wynajmującego 
pomieszczenia kuchni od Państwowej Szkoły Muzycznej, natomiast posiłek 
podawany w szkole specjalnej, przygotowywany jest przede wszystkim przez 
rodziców i podawany zgodnie z ich zaleceniami. 

(dowód: akta kontroli str. 338) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 obiady w szkołach finansowane były 
wyłącznie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz 
zakupywane przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, których Miasto nie 
zwalniało z całości lub części kosztów związanych z zakupem obiadów szkolnych34.  

(dowód: akta kontroli str. 339) 

W kwestii zapewnienia dożywiania dzieci również w dni wolne od nauki 
(w szczególności w czasie wakacji i ferii zimowych), Zastępca Prezydenta podał, że 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” sprawy te są 
każdorazowo rozpatrywane indywidualnie. Na wniosek strony – rodzica lub 
opiekuna prawnego, istnieje możliwość udzielenia dzieciom pomocy w formie 
posiłku. Posiłki są wówczas wydawane w stołówce, z którą MOPS zawarł umowę. 
Ponadto w okresie wolnym od nauki w szkole (w okresie wakacji, ferii zimowych, soboty) 
Gmina zapewnia posiłek dzieciom uczęszczającym do placówek wsparcia dziennego 
w Płocku, prowadzonych przez MOPS (7 placówek) oraz na zlecenie Gminy-Miasto Płock 
przez organizacje pozarządowe (14 placówek). Posiłki są wydawane dzieciom w ramach 
uczestnictwa w zajęciach placówki, ich forma jest wybierana przez danego organizatora 
placówki. Ta forma wsparcia jest realizowana poza rządowym programem „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. 
Zastępca Prezydenta wyjaśnił również, że w badanym okresie nie wystąpiły przerwy 
w realizacji przez MOPS programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

W odniesieniu do programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” 
Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że koordynacja tych programów odbywa się na 
poziomie każdej z placówek, gdzie wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik 
weryfikuje harmonogramy ich realizacji, tak aby spożycie mleka i owoców odbywało 
się systematycznie i racjonalnie z uwzględnieniem wytycznych zawartych 
w przepisach prawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

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

                                                      
32 Na podstawie sprawozdań MOPS. 
33 W pozostałych ośmiu programach żywieniowych uczestniczyło od 1 do pięciu szkół. 
34 Dotyczy dzieci nie zakwalifikowanych do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

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

1. Zgodnie z wieloletnim programem osłonowym w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”35, monitorowanie tego programu 
przez pracowników Urzędu polegało na sporządzaniu kwartalnych i rocznych 
informacji (sprawozdań), będących elementem składowym rozliczania programu 
wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

(dowód: akta kontroli str. 257) 

Ww. sprawozdania kwartalne za 2015 r.36 zostały sporządzone przez pracownika 
MOPS i podpisane przez Zastępcę Prezydenta, Dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu oraz Zastępcę dyrektora MOPS. Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu nie dysponował natomiast sprawozdaniami MOPS 
z realizacji ww. programu za I i II kw. 2016 r., ponieważ od tego roku sprawozdania 
są przekazywane bezpośrednio przez MOPS do MUW w postaci wyłącznie 
elektronicznej z pominięciem Urzędu, a ich wersja papierowa, podpisana jedynie 
przez Zastępcę dyrektora MOPS, znajduje się w ośrodku pomocy społecznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 301-336) 

Z wyjaśnień dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu37 wynika, iż 
monitoring ww. programu miał miejsce w 2015 r. i polegał wyłącznie na tym, że 
wydruki sporządzonych w formie elektronicznej informacji (sprawozdań) były 
przekazywane przez MOPS do ww. wydziału, „który po zapoznaniu się z danymi 
w nich zawartymi przedstawiał je do podpisu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka 
ds. Polityki Społecznej. (…) od tego roku Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie 
ma możliwości monitorowania i weryfikowania danych zawartych w tych 
sprawozdaniach”. 
Ponadto dyrektor wyjaśniła, że nie monitorowała realizacji powyższego programu 
ani innych programów żywieniowych w szkołach publicznych, pod kątem ich wpływu 
na zmniejszenie liczby dzieci niedożywionych oraz zagrożonych nadwagą 
i otyłością. Powyższą kwestią zajmują się pielęgniarki szkolne, które od roku 
szkolnego 2014/2015 prowadzą szczegółowe statystyki dzieci z nadwagą i otyłością 
w podziale na poszczególne klasy, i informacje w tym zakresie przedstawiają 
dyrektorom szkół.  

 (dowód: akta kontroli str. 342, 398) 

Odnosząc się do monitorowania programów żywieniowych w szkołach Kierownik 
Oddziału Edukacji UM powołała się na raporty szkół za rok szkolny 2014/2015 oraz 
podała, że Oddział Edukacji nie monitorował realizacji przez szkoły publiczne 
programów w zakresie żywienia dzieci, w tym, pod kątem, czy ich realizacja 
przyczyniła się do zmniejszenia liczby dzieci niedożywionych oraz zagrożonych 
nadwagą i otyłością, ponieważ tego typu zadanie nie należy do regulaminowych 
zadań Oddziału Edukacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 344) 

Wg wyjaśnień Kierownika Oddziału Edukacji Urzędu monitorowano te działania 
szkół w zakresie przeciwdziałania otyłości i nadwadze, które były związane ze 
zwiększeniem aktywności fizycznej uczniów i ich udziałem w programach: 

                                                      
35 Przyjętym uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 711/XLIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.  
36 Sprawozdania zawierały m.in.: rzeczywistą liczbę osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w podziale na grupy osób 
korzystających z pomocy; koszt realizacji pomocy; koszt i liczbę posiłków; rodzaj posiłku; szacunkową liczbę osób wymagających 
dożywiania. 
37 Wydział ten sprawuje nadzór merytoryczny nada MOPS. 

Opis stanu 
faktycznego 
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„MultiSport” oraz „Stop zwolnieniom z w-f”. Koordynowanie np. programu 
„Multisport” odbywało się poprzez przekazywanie bieżących informacji do szkół 
dotyczących m.in. uzupełnienia e-dziennika, konferencji, szkoleń, terminu i miejscu 
zawodów sportowych. Za pośrednictwem Oddziału przekazane były również do 
placówek koszulki i sprzęt sportowy (piłki, drabinki koordynacyjne, kije do 
unihokeja). 

(dowód: akta kontroli str. 130-132, 384-385) 

W roku szkolnym 2015/2016, w porównaniu do roku szkolnego 2014/2015, wśród 
badanych uczniów zmniejszył się udział dzieci z niedowagą (z 9,2% do 9,1% 
badanych), z nadwagą (z 18,3% do 17,7%) oraz otyłych (z 11,7% do 11,2%). 

Zakład Medycyny Szkolnej Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. od roku 
szkolnego 2014/2015 prowadził statystyki38 dotyczące problemów zdrowotnych 
dzieci uczęszczających do płockich szkół, w tym także dzieci z niedowagą oraz 
nadwagą i otyłością w podziale na poszczególne klasy. Informacje w tym zakresie 
przedstawiane są dyrektorom szkół.  
W ramach badania przesiewowego oraz tzw. czynnego poradnictwa w rocznikach 
niepodlegających obowiązkowym badaniom przesiewowym przebadano, pod kątem 
niedoboru masy ciała oraz nadwagi i otyłości ogółem: w roku szkolnym 2014/2015 – 
9809 uczniów, tj. 60,1 % populacji uczniów (16 320 uczniów); w roku szkolnym 
2015/2016 – 9408 uczniów, tj. 56,2 % populacji uczniów (16 750 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Zastępca Prezydenta pozytywnie ocenia realizację programu rządowego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”, jak również pozostałych programów: „Owoce 
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

2. W latach 2015 – 201639 pracownicy Urzędu nie kontrolował realizacji programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przez MOPS oraz pozostałych programów 
żywieniowych w szkołach, w tym sposobu ich finansowania (nie było również 
kontroli zewnętrznych40 w tym zakresie). W ww. okresie nie wpłynęły do Urzędu 
informacje czy skargi na niezgodne z zasadami zdrowego żywienia działania podległych 
szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 345) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że nie kontrolowano i nie weryfikowano jakości 
żywienia w szkołach, ponieważ leży to w gestii Inspekcji Sanitarnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 25) 

W roku szkolnym 2016/2017 sklepiki szkolne funkcjonowały w czterech szkołach 
podstawowych41 (22,2% szkół podstawowych),w pięciu gimnazjach42 (51,6%) oraz 
11 szkołach ponadgimnazjalnych43 (61,1%). 

(dowód: akta kontroli str. 346) 

Na naradzie w dniu 9 kwietnia 2015 r. Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia 
i Przedmiotów Użytku z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku 
przedstawił pracownikom Oddziału Edukacji UM oraz dyrektorom szkół i placówek 
oświatowych Miasta nowe wymagania w zakresie żywienia zbiorowego 

                                                      
38 W ramach wewnętrznej sprawozdawczości PZOZ – Analiza pracy gabinetów pielęgniarskich. 
39 Wg stanu na 30 września. 
40 Np. MUW, lub Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.  
41 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia; Sz. P. Nr 6, Nr 18, Nr 21,  
42 Gimnazjum Nr 1, Nr 6, Nr 8,  Nr 10, Nr 12 
43 Liceum ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego, Liceum ogólnokształcące Nr 1, Nr 6, Nr 7, Technikum Nr 1, Nr 3, 
Nr 4, Nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Nr 4, Nr 5 
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w placówkach oświatowych, w tym związane ze sprzedażą i asortymentem 
sklepików szkolnych.  

(dowód: akta kontroli str. 346-361) 

Dyrektorzy placówek oświatowych przekazali do Oddziału Edukacji UM wykazy 
produktów sprzedawanych w sklepikach szkolnych w bieżącym roku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 362-383) 

Kierownik Oddziału Edukacji UM wyjaśniła, że przedstawiony przez dyrektorów 
szkół asortyment sklepików szkolnych był sprawdzany przez Głównego Specjalistę 
w Oddziale Edukacji oraz przez trzech innych pracowników Oddziału nadzorujących 
dany typ szkoły. W wyniku tej analizy stwierdzono, że produkty żywieniowe 
oferowane w sklepikach szkolnych spełniają 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 
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach44.  

  (dowód: akta kontroli str. 384) 

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

Uwaga NIK dotyczy nieweryfikowania i braku monitorowania informacji 
(sprawozdań) MOPS z realizacji programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
za I i II kwartał 2016 r. Zgodnie z pkt IV ust. 1 uchwały 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 2014-202045, koordynatorem Programu na terenie gminy jest Prezydent 
Miasta, odpowiedzialny za monitoring przebiegu jego realizacji. W ocenie NIK 
rzetelność sporządzanych sprawozdań umożliwia skuteczne zarządzanie 
i monitorowanie realizacji Programu.  

3. Środki finansowe na realizację programów 
żywieniowych. 

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach  
wydatkowano w 2015 r. - 709,3 tys. zł46 oraz I półroczu 2016 r. - 374,2 tys. zł47. 

  (dowód: akta kontroli str. 387) 

Pozostałe wydatki Miasta Płocka na kształtowanie właściwych nawyków 
żywieniowych w szkołach w latach 2015 – 2016 (I półrocze) wyniosły ogółem - 
7,9 tys. zł i obejmowały szkolenia pracowników szkół48 oraz zakup książek, 
jadłospisów i receptury49. 

   (dowód: akta kontroli str. 388) 

Ponadto w latach 2015 – 2016 (wg stanu na 31 sierpnia) wydatkowano środki 
w kwocie 91,0 tys. zł na doposażenie bazy żywieniowej w szkołach (kuchni, 
stołówek) w niezbędny sprzęt. W badanym okresie nie budowano nowych kuchni 
i stołówek w szkołach oraz nie przeprowadzano ich remontu z wyjątkiem wymiany 
uszkodzonych płytek ceramicznych w kuchni Szkoły Podstawowej nr 3 (za kwotę 

                                                      
44 Dz. U. poz. 1154. 
45 M.P. z 2015 r., poz. 821. 
46 W tym: dotacja z budżetu państwa – 572,0 tys. zł, środki własne Miasta Płocka – 137,3 tys. zł. 
47 W tym: dotacja z budżetu państwa – 261,9 tys. zł, środki własne Miasta Płocka – 112,3 tys. zł.  
48 Szkolenia dotyczące nawyków szkoleniowych – 3,7 tys. zł; z dziedziny żywienia HCCP – 2,8 tys. zł; szkolenia intendenta – 
0,9 tys. zł. 
49 Na zakup książek, jadłospisów i receptury wydatkowano 0,5 tys. zł. 
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3,0 tys. zł). W latach 2015 – 2016 (wg stanu na 31 sierpnia) nie zaplanowano zadań 
obejmujących remonty oraz budowę nowych kuchni i stołówek w szkołach. 

(dowód: akta kontroli str. 388) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że w latach 2015 – 2016 dyrektorzy szkół nie 
zgłaszali potrzeby budowy lub rozbudowy stołówki szkolnej, kuchni w celu 
zapewnienia odpowiedniej bazy żywieniowej i warunków organizacyjnych, 
umożliwiających zainteresowanym uczniom spożycie gorącego posiłku. Remont 
kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz pozostałe wydatki przeznaczone na 
doposażenie bazy żywieniowej w niezbędny sprzęt zostały zrealizowane 
z bieżących środków finansowych zabezpieczonych w budżetach poszczególnych 
placówek oświatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 143) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że nie posiada informacji o kosztach realizacji 
w latach 2015 - 2016 programów żywieniowych w szkołach, finansowanych ze 
środków Agencji Rynku Rolnego, gdyż umowę z dostawcą rekomendowanym przez 
ARR podpisują dyrektorzy szkół.  

(dowód: akta kontroli str. 144) 

2. W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/201750 obiady w szkołach spożywało 
ogółem 8 424 uczniów, w tym 1 774 uczniów korzystało z nich w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a pozostałym 6 650 uczniom obiady 
wykupili rodzice (opiekunowie prawni). 

(dowód: akta kontroli str. 339) 

Zastępca Prezydenta wyjaśnił, że w latach 2015 – 2016 dyrektorzy szkół nie 
zgłaszali potrzeby dodatkowego finansowania przez Miasto dożywiania tych 
uczniów, którzy nie byli objęci programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

(dowód: akta kontroli str. 143) 

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

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące 
prawidłowe nawyki żywieniowe. 

W badanym okresie Miasto prowadziło działania edukacyjne, mające kształtować 
wśród uczniów prawidłowe nawyki żywieniowe. Przykładowo, w 2015 r. dyrektorzy 
10 szkół podstawowych zorganizowali szkolenia (dla osób związanych 
z organizowaniem posiłków w szkołach) o następującej tematyce: 
- zmiana zasad żywienia; 
- kuchnia w szkole bez konserwantów, barwników  i polepszaczy;  
- nowe zasady żywienia dzieci w placówkach oświatowych; 
- receptury i jadłospisy obiadowe dla dzieci szkolnych; 
- nawyki żywieniowe 
- HCCP51 w placówkach oświatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 389-394) 

Na naradzie, w kwietniu 2015 r., przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Płocku zapoznał dyrektorów placówek oświatowych oraz 

                                                      
50 Rok szkolny wg stanu na 30 września. 
51 Jest to systemowa procedura identyfikacji  i szacowania zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości 
zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.  
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przedstawicieli Oddziału Edukacji Urzędu z obowiązującymi wymaganiami 
w zakresie żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 346) 

Ponadto, w ramach działań edukacyjnych w zakresie zasad zdrowego żywienia, 
w latach 2015 – 2016, dyrektorzy szkół zorganizowali m.in.: spotkania i warsztaty na 
temat: 
- zdrowego żywienia oraz znaczenia aktywności fizycznej (zajęcia prowadzone były 
przez nauczycieli, psychologów i pielęgniarki); 
- wprowadzenia zmian w asortymencie sklepików szkolnych (np. wprowadzenie 
świeżych owoców, sałatek, rezygnacja z żywności typu fast food); 
- propagowania prawidłowego odżywiania przez stołówkę szkolną (odpowiedni 
dobór menu zgodny z zasadami zdrowego żywienia): przygotowywanie obiadów 
z naturalnych produktów, deserów w postaci owoców oraz warzyw, ograniczanie soli 
w pokarmach, odtłuszczanie mięs, samodzielne przygotowywanie surówek, 
wprowadzanie nowych dań (np. ryba po grecku, dania z kaszami, pełnoziarnistym 
makaronem i ryżem), zachęcanie dzieci do picia kompotów i wody z cytryną. 

(dowód: akta kontroli str. 144-145) 

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

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Z uwagi na brak nieprawidłowości NIK nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

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 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 
 

Paweł Piotrowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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