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Dotyczy:  pisma nr ZSP7/0717/131/2014 w sprawie żywienia dzieci w stołówce  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Koszykarskiej 2-4 we Wrocławiu. 

Państwowy  Powiatowy  Inspektor   Sanitarny  we  Wrocławiu  

w odpowiedzi na   interwencję Rady Rodziców uprzejmie informuje, że podczas 

kontroli w dniu 20 marca 2014 r. dokonano następujących czynności: 

- analizy jadłospisów przesłanych przez Radę Rodziców tj.: jadłospisy i raporty  

od 02. 01. 2014 r. do 31. 01 2014 r. 

- analizy  jadłospisów „dekadowych” posiłków zaplanowanych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym, 

- ocenę stanu sanitarnego bloku żywienia. 

Powyższe jadłospisy przesłane przez Radę Rodziców zostały przeanalizowane 

wspólnie z przedstawicielami Oddziału Orzecznictwa i Próbobiorców PSSE we 

Wrocławiu,  pod kątem jakościowej oceny, a w szczególności rodzaju potraw i 

urozmaicenia zestawień, a także różnorodności wykorzystanych technik obróbki 

kulinarnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami racjonalnego żywienia. Brak jest 

możliwości wykonania szczegółowej analizy ilościowej na podstawie raportów 

magazynowych, śledzenia jakości i rodzaju produktów wykorzystywanych do 

przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży.  

Zasady postępowania m.in. w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego 

uwzględniają publikacje Instytutu Żywności i Żywienia (IŻŻ) w Warszawie jako 

placówki wiodącej w ustalaniu trendów żywieniowych dla populacji polskiej (1. 

„Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja”, red. naukowa: prof. dr hab. 

med. Mirosław Jarosz, Warszawa IŻŻ, 2012 r.; 2.  „Normy żywienia człowieka. 

Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych w Polsce”, red naukowa: 

Mirosław Jarosz, Barbara Bułhak Jachymczyk IŻŻ, PZWL Warszawa 2008; 3. 

Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia 

dzieci w przedszkolach pod red. prof. dr hab. n. biol. Jadwigi Charzewskiej IŻŻ 

Warszawa 2011 r.). Zgodnie z ww. publikacją zaleca się, aby posiłki stanowiły 

główne źródło pełnowartościowego białka, węglowodanów złożonych, 

nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz składników mineralnych i witamin. 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WROCŁAWIU 
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU 

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl 
tel.: 71 329-58-43, fax: 71 329-18-51 

REGON: 931950650      NIP: 895-16-38-686 
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Elementem każdego posiłku powinny być warzywa i/lub owoce. Zgodnie z nowymi Normami 

Żywienia Człowieka (IŻŻ Warszawa 2008 r.) oraz ich nowelizacją w 2012 r. 

zapotrzebowanie energetyczne przy założeniu umiarkowanej aktywności fizycznej dla 

poszczególnych, przedmiotowych grup wiekowych wynosi odpowiednio: 

 Dzieci 4-6 lat masa ciała 19 kg (wiek przedszkolny) około 1400 kcal/dzień  

 Dzieci 7-9 lat, masa ciała 27 kg (wiek szkolny) 1800 kcal/dzień 

 Chłopcy 10-12 lat, masa ciała 38 kg 2400 kcal/dzień 

 Chłopcy 13-15 lat, masa ciała 53 kg 3000 kcal/dzień 

 Dziewczęta 10-12 lat, masa ciała 37 kg 2100 kcal/dzień 

 Dziewczęta 13-15 lat, masa ciała 51 kg 2400 kcal/dzień. 

Poruszane przez Radę Rodziców kwestie finansowe, związane z tzw. wsadem do kotła, to 

skomplikowana sprawa zasobów finansowych danej placówki, rozstrzygnięć przetargowych – 

wyboru dostawcy, rodzaju surowców – co nie leży w kompetencji PPIS. Jednak zauważyć 

należy, że podstawą racjonalnej diety jest wybór surowców wysokiej jakości i o 

najwyższych walorach odżywczych, bo tylko takie gwarantują zapewniają dostarczenie 

odpowiedniej ilości składników odżywczych dla młodych, rozwijających się organizmów. 

Analizując przedłożone Jadłospisy – Raporty od 02.01.2014 r. do 31.01.2014 r. pod 

względem wartości energetycznej przynależnej w/w grupom wiekowym do spożycia w ciągu 

całego dnia stwierdzono, iż śniadanie I , II oraz obiad powinny dostarczyć około 60-75% 

energii niezbędnej do spożycia w ciągu całego dnia. 

Z uwagi na zróżnicowane grupy wiekowe wartość energii należnej dla poszczególnych grup 

wiekowych waha się w zakresie 1400 – 2400 kcal/dzień. Tak duża rozpiętość wiekowa 

stwarza konieczność rozpatrywania średniej ważonej dla żywionych podopiecznych. Przy 

powyższych założeniach wartości kalorii, które powinny osiągać posiłki obiadowe powinny 

wynosić od 420-490 kcal – dla dzieci w wieku przedszkolnym, do 720-840 kcal – dla dzieci 

starszych. Z raportów wynika, że uzyskane z analizy wartości nie są adekwatne do wartości  

dopuszczalnych, zaproponowanych przez placówki naukowo badawcze (tj. wyniosły od 399 

kcal do 668 kcal), a wartości energii pobranej z pożywieniem , które dostarcza I śniadanie, II 

śniadanie i obiad razem, to odpowiednio 67,4 % - 39,3% (posiłki o łącznej wartości 944 kcal, 

przy skrajnych najniższych wartościach zapotrzebowania energetycznego) należnej energii 

całodziennej do 89,3% - 52,08 % tej energii (przy uzyskanej w analizowanych posiłkach 

najwyższej wartości 1250 kcal). 

Jak wynika z przedstawionych danych przedłożone jadłospisy dekadowe obejmują kilka grup 

wiekowych. Każda z tych grup wymaga odrębnego rozpatrzenia, co do wartości kalorycznej 

serwowanego posiłku. Zapotrzebowanie energetyczne, przy założeniu umiarkowanej 

aktywności fizycznej, (a trzeba zaznaczyć, że istotnym parametrem jest również masa ciała), 

waha się w rozpatrywanych grupach (czyli w grupie od 4 roku życia do 15 roku życia) od 

1400 do 2400 kcal/dobę, Jest to niezwykle duża różnica zapotrzebowania energetycznego, 

którą koniecznie należy uwzględniać podczas planowania żywienia (np. przy określaniu 

wielkości porcji dla poszczególnych konsumentów) i niewątpliwie rozgraniczyć poszczególne 

grupy żywionych dzieci (np. dzieci, dziewczęta, chłopcy), co pozwoliłoby uniknąć błędów w 

ilości dostarczanej energii i składników pokarmowych.  
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Przedstawione jadłospisy oceniono tylko i wyłącznie w kontekście jakościowym np.: 

- w raporcie z dnia 06 marca 2014 r., w punkcie nr 2 „Wnioski z analizy” rodzice zarzucają 

gotowanie „zup na wodzie” i z udziałem mrożonek, co nie jest zasadne. Zalecenia 

żywieniowe (publikacje przytoczone w w/w ocenie) wskazują, aby zupy przygotowywać na 

wywarach jarskich, ewentualnie mięsnych z dodatkiem głównego składnika, który nadaje 

zupom charakterystyczny smak. Nie jest błędem stosowanie mrożonek warzywnych  

i owocowych, ponieważ zachowują one znaczną ilość składników odżywczych i są wskazane 

do wykorzystania w planowaniu posiłków, zwłaszcza w okresie jesienno zimowym, gdzie 

istnieje niewielki dostęp do świeżych produktów.  

Ponadto z uzyskanych analiz dokumentów: I śniadanie, II śniadanie, obiad wydawane  

w przedszkolu powinny łącznie stanowić od 60% do 75% zapotrzebowania dziennego 

dziecka. Zgodnie z nowymi Normami Żywienia Człowieka (IŻŻ Warszawa 2008r.) oraz ich 

nowelizacją w 2012r. zapotrzebowanie energetyczne dla grupy wiekowej 4-6 lat masa ciała 

19 kg (wiek przedszkolny) wynosi 1400kcal/dzień. Z przedstawionych przez Izabelę 

Wojtycką- dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolny Nr 7 przy ul. Koszykarska 2/4 we 

Wrocławiu  dokumentów i analiz wynika, że wartości posiłków podawanych dzieciom na 

przykładzie stycznia 2014 r. są adekwatne do wartości dopuszczalnych – jak podano w 

wyliczeniach powyżej. Skrajne wartości procentowe dziennego zapotrzebowania dzieci w 

wieku 4-6 lat to 67% do 100%. W placówce żywione są dzieci także 3 letnie. Żywienie w 

placówce planowane i przeprowadzane jest także dla szkoły podstawowej i dzieci w wieku 7-

13 lat. Każda z grup wiekowych jest odrębnie rozpatrywana przez intendenta co do wartości 

kalorycznej z serwowanych posiłków. 

Jadłospisy planuje się dla całej, określonej grupy ( np. grupa dzieci w wieku 3-6 lat), 

zachowując zalecane zasady racjonalnego żywienia, a nie indywidualne upodobania każdego 

dziecka. Niska stawka żywieniowa w przedszkolu nie pozwala uwzględnić wszystkich 

„życzeń” zgłaszanych przez rodziców. Nie jest możliwe indywidualne podejście do 

zgłaszanych upodobań żywieniowych dzieci uczęszczających do danej grupy. Przedszkole ma 

obowiązek zapewnić realizację normy zapotrzebowania energetycznego w ilości ok. 70% 

zapotrzebowania całodziennego tj. ok. 980 kcal, przy masie ciała dziecka ok. 19 kg. Należy 

podkreślić, że to w gestii rodziców, po przeanalizowaniu realnego spożycia w przedszkolu, 

leży uzupełnienie całodziennej diety dziecka w takie produkty, aby zapewnić optymalne 

zaopatrzenie organizmu w niezbędne składniki odżywcze, witaminy, sole mineralne. 

Podczas kontroli w dniu 20.03.2014r. uzyskano następujące informacje: 

 gotowe, przetworzone produkty nie stanowią znaczącego procentu udziału w 

przygotowywanych posiłkach, 

 buraczki wiórki – to buraki w całości, obrane, pakowane próżniowo. Żurek jest 

gotowany na naturalnym zakwasie, 

 Masmix był stosowany jeden raz w tygodniu w poniedziałki rano, 

 planowane dekady jadłospisów były na przełomie grudnia –stycznia i rzeczywiście od 

27.12.2014r  do 13.01.2014 r. pojawiło się 2 razy spaghetti- unika się powtarzania 

posiłków w dekadzie. Była to wyjątkowa sytuacja związana z przerwą świąteczną 

dzieci oraz Świętem Trzech Króli. Nie powtórzyłoby się spaghetti gdyby nie fakt, że 

06.01.2014 r był dniem wolnym. 13 stycznia 2014r. wypadał 11 dzień dekady- wtedy 

intendent zaplanował spaghetti.Na kartach magazynowych artykułów wydanych nie 

figuruje żaden koncentrat. Od listopada 2013 r. wprowadzono zmiany. Stany 

magazynowe z 31.12.2013 r. nie odzwierciedlają praktyki żywienia. Podczas kontroli 
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sięgnięto do kart wydania artykułów z magazynu. Serwowana w dniu 07.01.2014r 

zupa potocznie zwana ogonową, to pomidorowa z ziemniakami, w skład której 

wchodzą: koncentrat pomidorowy, koper zielony, lubczyk, masło ekstra, śmietana, 

włoszczyzna, ziemniaki późne. 

 chrupiące plasterki jabłka o następującym składzie: jabłko 99% i koncentrat soku 

cytrynowego. Posiadają pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.  

W odniesieniu do przedłożonych jadłospisów: 

 uwzględnia się produkty z wszystkich preferowanych grup produktów; 

 wykorzystuje się owoce i warzywa sezonowe (każda ilość owoców podawana do 

posiłku,  

 nawet ½ szt. jest prawidłowa, jeśli uwzględnimy niską stawkę żywieniową – a 

ceny owoców  są bardzo wysokie - oraz wartość kaloryczną całego posiłku. 

Należy też pamiętać, że owoce zawierają więcej cukrów prostych niż warzywa i są 

bardziej kaloryczne).  

 aktualne zalecenia żywieniowe informują, że mleko częściowo możemy zastąpić 

przetworami mlecznymi, co zastosowano w w/w jadłospisach; 

 śniadania zawierają produkty białkowe oraz dodatki owocowe i warzywne; 

 posiłki obiadowe różnorodne, w tym surówki, 

 wskazane byłoby, w miarę możliwości, uwzględnienie częstszego spożycia potraw 

z  udziałem ryb, a w miejsce ziemniaków kasze i ponadto wskazane jest stosować 

różne techniki obróbki kulinarnej (np. potrawy są gotowane, duszone, pieczone ) 

bez częstego praktykowania potraw smażonych. 

Ponadto zaleca się poddać analizie jakościowej i ilościowej jadłospisy dekadowe w sezonie 

jesień, zima, wiosna, lato. Należałoby propagować zasady racjonalnego żywienia wśród 

rodziców dzieci  uczęszczających do placówki, tak aby po powrocie dziecka do domu jego 

posiłek został uzupełniony w sposób racjonalny.  

W aktualnej sytuacji brak jest obligatoryjnych przepisów prawnych dotyczących 

racjonalizacji żywienia. Właściwy sposób postępowania powinien być zgodny z wytycznymi i 

zaleceniami w przedmiotowej sprawie. 

Ocena stanu sanitarnego we  wszystkich obszarach Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej 

Praktyki Produkcyjnej oraz doskonalenia zasad systemu HACCP jest zgodne. 

W związku z powyższym prowadzone wszystkie procesy ww. obszarach zapewniają 

bezpieczeństwo produkowanych i wydawany posiłków w opisywanym bloku żywienia.   
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1. Adresat 

2. HŻ-Ż a/a 

                                        


