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WSTĘP 

Analizy kontrolne dotyczące szanowania jedzenia w ZS3 w Rybniku były przeprowadzane 

przez Tomasza Szubę w dniach 18-21 maja 2021 r. Analizy obejmowały: a) pomiary 

ilościowe szanowania jedzenia; b) rozmowy z personelem kuchni, Intendentką oraz 

Dyrektorem ZS3; c) obserwacje związane z: organizacją pracy i posiłków, zarządzaniem 

magazynem/zakupami; d) analizy jadłospisu. 

Analizy ilościowe w każdym z badanych dni obejmowały następujące aspekty:  

• produkcja w strukturze jadłospisu i poszczególnych posiłków; 

• jedzenie przygotowane, które nie zostało zjedzone; 

• prognozy roczne wyrzucanego jedzenia oraz jego koszty finansowe. 
 

Raport zawiera kilka kluczowych pojęć, które są powtarzane w różnych rozdziałach. Są to: 

• straty: jedzenie przygotowane/ugotowane, które nie zostało skonsumowane 

podczas danego posiłku; 

• wskaźnik zjadalności: stosunek między tym, co zostało zjedzone a tym, co 

wyprodukowała kuchnia; 

• wskaźnik strat: stosunek między tym, co nie zostało zjedzone do wielkości 

produkcji; 

Analizowano następujący tygodniowy jadłospis: 

Dzień 1 Rosół z makaronem, rolada wieprzowa w sosie, kluski śląskie, 

kapusta czerwona, kompot 

Dzień 2 Żurek śląski, kotlet jarski, ziemniaki, ogórek zielony, jabłko, 

kompot 

Dzień 3 Krem z białych warzyw z grzankami, placki po węgiersku w 

sosie, kompot 

Dzień 4 Ogórkowa z ziemniakami, filet z miruny, buraczki tarte, 

ziemniaki, kompot 
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W celu ujednolicenia miar wynik napojów oraz zup wyrażony jest w kg a nie w ml. Analizy 

dotyczą klas 1-3, 7-8 oraz uczniów Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia, którzy 

korzystają ze stołówki w Zespole Szkół nr 3. Klas 7-8 nie było w szkole w trakcie 

pierwszego pomiaru w lutym oraz drugiego pomiaru (zrealizowanego przez personel 

stołówki samodzielnie) w marcu (ze względów epidemiologicznych).  

 

Struktura raportu 

Raport podzielony jest na 3 główne części: 

• Część I: analizy ilościowe dotyczące pomiarów struktury i wagi produkcji oraz 

wyrzucanego jedzenia, w tym prognozy roczne ilości i wartości wyrzucanego 

jedzenia; 

• Część II: analizy jakościowe dotyczące organizacji posiłków, pracy kuchni, 

jadłospisu oraz zarządzania magazynami; 

• Część III: kluczowe wnioski i rekomendacje – propozycje konkretnych działań, które  

w efekcie powinny przynieść ograniczenie nadprodukcji i konkretne oszczędności 

finansowe.  

I. ANALIZY ILOŚCIOWE 
 

W poniższym rozdziale przedstawiono łączne wyniki analiz ilościowych dotyczących: 

• produkcji w strukturze poszczególnych posiłków,  

• ilości zjedzonych i niezjedzonych posiłków (w postaci resztek na talerzach  

i niewydanego jedzenia), 
 

A. Kluczowe obserwacje – wynik ogólny 

1. W ciągu 4 dni analiz przygotowano łącznie 450 kg jedzenia (350 kg, nie wliczając 

napojów). Zjedzono odpowiednio: 372 kg z napojami (lub 285 kg bez napojów). To 

oznacza nadprodukcję na poziomie 79 kg z napojami lub 66 kg bez napojów 

(odpowiednio 18% produkcji z napojami lub 19% bez napojów). Średnio na dzień 

przygotowuje się 112,5 kg potraw, z czego zjada się 93 kg. Średnia strat średnio/dzień 

wynosi 19,5 kg z napojami (lub 16,5 kg bez napojów). W czasie pierwszego pomiaru 

straty osiągnęły poziom 20% wielkości produkcji z napojami, również 20% produkcji 
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bez napojów. Przy czym średnio dziennie na obiedzie było  wówczas (w trakcie 

pierwszego pomiaru w lutym) 129 dzieci (przy średniej dziennej liczbie 176 dzieci w 

czasie drugiego pomiaru). Nastąpiła zatem poprawa wyniku odpowiednio o 2 pkt 

procentowe (z napojami) oraz 1 pkt procentowy (bez napojów). Zwykle im więcej 

jedzenia przygotowuje się, tym większe prawdopodobieństwo, że skala strat będzie 

wyższa. W tabelach poniżej całościowy wynik 4 dni pomiarów: 

 

 

Podsumowanie wyników osiągniętych w trakcie trzech pomiarów znajdują się w 

Rozdziale III niniejszego raportu. 

 

 

 

 

 

OBIADY (W KG) Zrobiono Zjedzono Strata

% 

niezjedz. 

średnio

ZUPA 103 74 29 28%

II DANIE 100 84 16 16%

DODATEK (np. ziemniaki) 68 58 10 14%

SURÓWKA 38 27 11 29%

OWOCEK 42 42 0 0%

KOMPOT 101 87 14 14%

łącznie z napojami 450 372 79 18%

łącznie bez napojów: 350 285 66 19%

OBIADY W GR/OSOBĘ Zrobiono Zjedzono Strata
% 

zjedzon.

ZUPA 146 106 40 72%

II DANIE 142 119 23 84%

DODATEK (np. ziemniaki) 123 105 19 86%

SURÓWKA 71 52 19 71%

OWOCEK 92 92 0 100%

KOMPOT 144 124 19 86%
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Szczegóły patrz rys. 1 poniżej: 

Rys. 1: ogólny wynik 4-dniowych analiz 

 
 

 

 

2. Średnio/dzień przygotowano 623 gr jedzenia, z czego zjedzono 513 gr (w czasie 

pierwszego pomiaru było to odpowiednio 714 g jedzenia i kompotu, z czego 

zjedzono/wypito 569 g. To oznacza, że średnio w ciągu dnia wyrzucono 110 g jedzenia 

(w czasie pierwszego pomiaru było to 145 g jedzenia na osobę). Szczegóły w podziale 

na poszczególne dni patrz rys. 2 poniżej: 
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Rys. 2: ogólny wynik 4-dniowych analiz w przeliczeniu średnio/osobę w gr 

 

3. Średnia liczba obecnych na obiedzie wyniosła 176 osób (poprzedni pomiar: 129 

dzieci). Obecności w czasie poszczególnych dni przedstawione są poniżej na rys. 3. 

Rys. 3: analiza obecności  

 

4. W produkcji dominuje zupa – 103 kg przygotowane (74 kg zjedzone – 72%); drugie 

danie: przygotowano 100 kg (84 kg zjedzone – 84%); kompot 101 kg przygotowano 

(87 kg wypite – 86%); dodatek skrobiowy przygotowano 68 kg (58 kg zjedzone – 86%); 

surówki – 38 kg przygotowano (27 kg zjedzone – 71%). Poprawiono zjadalność 
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dodatków skrobiowych: poprzednio 56% oraz surówek poprzednio 67%. Poszczególne 

rodzaje potraw i ich wynik łączny dla 4 dni analiz przedstawione są poniżej na rys. 4. 

Rys. 4: wynik w podziale na rodzaje potraw 

 

5. Analiza zjadalności oraz produkcji poszczególnych potraw średnio w ciągu 4 dni  

w g wynosi: 

• Pomiar 2 zupy: zjedzono średnio 106 g/osobę (zrobiono 146 g) 

• Pomiar 1 zupy: zjedzono średnio 135 g/osobę (zrobiono 175 g); 

• Pomiar 2 II dania: zjedzono średnio 119 g/osobę (zrobiono 142 g); 

• Pomiar 1 II dania: zjedzono średnio 189 g/osobę (zrobiono 226 g); 

• Pomiar 2 dodatki: zjedzono 105 g/osobę (zrobiono 123 g); 

• Pomiar 1 dodatki: zjedzono średnio 70 g/osobę (zrobiono 123 g); 

• Pomiar 2 surówki: zjedzono 52 g/osobę (zrobiono 71 g); 

• Pomiar 1 surówki: zjedzono średnio 48 g/osobę (zrobiono 71 g); 

• Pomiar 2 kompot: wypito 124 g/osobę (zrobiono 144 g); 

• Pomiar 1 kompot: wypito średnio 77 g/osobę (zrobiono 98 g). 

Poszczególne rodzaje potraw i ich wynik łączny dla  4 dni (średnio/osobę w g) 

przedstawione są poniżej na rys. 5. 

Rys. 5: wynik w podziale na rodzaje potraw 
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6. Najwięcej strat generują zupy - 29 kg, w tym 13 kg to resztki na talerzach; II dania - 16 

kg, w tym 10 kg to resztki; dodatki - 10 kg, w tym resztki - 7 kg; surówki - 11 kg, w tym 

resztki to 5 kg; kompoty 14 kg, w tym 5 kg resztek. Z 79 kg strat 39 kg wygenerowały 

resztki na talerzach, reszta czyli 40 kg to jedzenie przygotowane, które nie zostało 

wydane. 

B. Porównanie poszczególnych potraw 

7. Średnia dzienna produkcja zup wynosi 26 kg, z czego zjadane jest 19 kg (73%).).   

8. Zjadalność zup nie przekracza 116 g/osobę (żurek). Średnio dzieci zjadają 106 g zupy. 

Szczegóły analizy dla zup poniżej w rys. 6 i 7:  

Rys. 6, 7: wynik zup w podziale na dni 
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9. Średnia dzienna produkcja II dań wynosi 25 kg, z czego zjadane jest 21 kg (84%).   

10. Zjadalność II dań nie przekracza 184 g/osobę – placek po węgiersku. Szczegóły 

analizy dla drugich dań poniżej w rys. 8 i 9:  

Rys. 8, 9: wynik drugich dań w podziale na dni 
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11. Średnia dzienna produkcja dodatków wynosi 23 kg, z czego zjadane jest 19 kg (83%).   

12. Zjadalność dodatków nie przekracza 173 g/osobę (kluski śląskie). Szczegóły analizy 

dla dodatków poniżej w rys. 10 i 11:  

Rys. 10, 11: wynik dodatków w podziale na dni 
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13. Średnia dzienna produkcja surówek wynosi 13 kg, z czego zjadane jest 9 kg (70%).   

14. Zjadalność surówek nie przekracza 73 g/osobę (ogórek zielony). Średnio dzieci 

zjadają 52 g surówek. Szczegóły analizy dla surówek poniżej w rys. 12 i 13:  

Rys. 12, 13: wynik surówek w podziale na dni (w kg). 
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15. Średnia dzienna produkcja kompotów wynosi 25 kg, z czego wypijane jest 22 kg (88%).   

16. Konsumpcja kompotów nie przekracza 140 g/osobę. Średnio dzieci wypijają 124 g 

napojów. Szczegóły analizy dla napojów poniżej w rys. 14, 15:  

Rys. 14, 15: wynik kompotów w podziale na dni 
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C. Prognozy roczne 

17. Średnia ilość strat w ciągu dnia: 19,5 kg z napojami (lub 16,5 kg bez napojów) 

oznacza, że w skali roku (dla 220 dni, w których pracuje kuchnia) dla średnio 176 

osób na obiadach ilość zmarnowanego jedzenia wynosi 4 324 kg z napojami (lub 

3 603 kg bez kompotów). 

18. To oznacza, że w ciągu roku średnio na osobę przypada 25 kg zmarnowanego 

jedzenia (lub 21 kg, nie wliczając napojów). Pierwszy pomiar pokazał, że w ciągu 

roku średnio na osobę przypada 32 kg zmarnowanego jedzenia (lub 31 kg, nie 

wliczając napojów). 

19. W koszu ląduje 8 429 posiłków. 

20. Koszt wyrzuconego (niepotrzebnie zrobionego jedzenia) wynosi 33 tys. zł. 

D. Poprawa wyniku 

21. Na początku marca, w tydzień po pierwszych pomiarach personel kuchni zdecydował 

się powtórzyć pomiar dla jadłospisu z pierwszego pomiaru. Było to działanie 

dodatkowe, nie wynikające z zakresu projektu. Na bazie wskazówek Kalkulatora oraz 

poprzednich wyników produkcji i zjadalności udało się zdecydowanie poprawić wynik, 

osiągając 90% skuteczności (10% strat). W pierwszym pomiarze było to 80%. 

Szczegóły osiągniętej poprawy patrz tabela poniżej: 
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Dla przypomnienia, w trakcie pierwszego pomiaru: 

 

Porównanie trzech pomiarów znajduje się w tabeli poniżej: 

 Pomiar 1 

- luty 

Pomiar 2 

- marzec 

Pomiar 

kontrolny - maj 

Średnia dzienna ilość przygotowanego 

jedzenia z napojami 

91,8 kg 91 kg 112 kg 

Średnia liczba dzieci na obiedzie 128 144 176 

Średnia dzienna ilość strat z napojami 18,6 kg 9 kg 19,75 kg 

Średnia dzienna ilość strat bez napojów 16 kg 7,8 kg 16,5 kg 

Współczynnik zjadalności z napojami 80% 90% 82% 

OBIADY pomiary 2-5.03.2021 Zrobiono Zjedzono Strata

% 

niezjedz. 

średnio

Powrót 

kosz

Resztki 

talerze

ZUPA 111 98 14 12% 2 12

II DANIE 141 131 10 7% 4 6

DODATEK (np. ziemniaki) 41 33 8 19% 2 6

SURÓWKA 27 20 7 27% 2 5

OWOCEK 58 58 1 1% 0 1

KOMPOT 76 70 6 8% 2 5

łącznie z napojami 455 409 45 10% 11,9 33,2

łącznie bez napojów: 379 340 39 10% 10,4 28,7

OBIADY pomiary 15-

19.02.2021
Zrobiono Zjedzono Strata

% 

niezjedz. 

średnio

Powrót 

kosz

Resztki 

talerze

ZUPA 112 87 25 22% 10 16

II DANIE 147 123 24 16% 12 12

DODATEK (np. ziemniaki) 46 26 20 43% 10 10

SURÓWKA 27 18 9 33% 4 5

OWOCEK 64 63 2 2% 0 2

KOMPOT 63 49 13 21% 3 10

łącznie z napojami 459 366 93 20% 38,5 54,5

łącznie bez napojów: 396 317 80 20% 35,7 44,1
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Współczynnik zjadalności bez napojów 80% 90% 81% 

Średnia ilość strat/dziecko (z napojami) 32 kg 14 kg 25 kg 

Średnia ilość strat/dziecko (bez napojów) 27 kg 12 kg 21 kg 

Ile mógłby kosztować obiad, gdyby 

ograniczono nadprodukcję 

3,19 zł 3,60 zł 3,29 zł 

 

Co wynika z powyższej tabeli: 

• Najlepszy wynik osiągnięto w marcu, kiedy powtórzono jadłospis z pierwszego 

pomiaru ze zmodyfikowanymi wskaźnikami zjadalności oraz ze wsparciem systemu 

informatycznego Kalkulator; 

• Oceniając ostatni pomiar – kontrolny należy wziąć pod uwagę, że średnia liczba 

dzieci, dla których przygotowywano obiad była najwyższa z trzech pomiarów, co dla 

personelu oznacza to, że trudniej jest wówczas osiągnąć lepszy wynik ponieważ 

gotuje się więcej jedzenia; 

• Porównując pierwszy i ostatni pomiar widoczna jest poprawa, widać to po 

wskaźniku średniej ilości strat na głowę ucznia, wskaźniku zjadalności oraz cenie 

za obiad – im wyższa cena (bliższa cenie 4 zł), tym lepiej. 

 

II. ANALIZY JAKOŚCIOWE 

Analizy jakościowe dotyczą kilku aspektów zarządzania posiłkami, które są omawiane  

w kolejnych podrozdziałach: 

• organizacja posiłków; 

• organizacja pracy kuchni; 

• zarządzanie magazynami i zamówieniami. 

Podstawą analiz jakościowych były a) obserwacje eksperckie, b) rozmowy z personelem 

placówki, w tym z personelem kuchni. 
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Organizacja posiłków 

22. Utrzymuje się sprawna organizacja posiłków. 

 

Organizacja pracy kuchni 

23. Organizacja pracy jest wzorowa. 

 

Zarządzanie magazynem i zakupami 

24. Magazyny zarządzane są we wzorowy sposób.  

III. KLUCZOWE WNIOSKI I DALSZE REKOMENDACJE 

25. Personel ZS3 poprawił wynik ilościowy w porównaniu z lutym 2021 r. odpowiednio o 2 

pkt procentowe (z napojami) i 1 pkt procentowy (bez napojów). Rzeczywisty koszt 

poniesiony na zakup wszystkich towarów do ugotowania obiadów 

w ciągu 4 dni pomiarów wyniósł 3099,53 zł. Gotując dla planowanej liczby dzieci, ale 

jednocześnie dopasowując ilość jedzenia do tego, ile rzeczywiście zjedzono, obiad 

kosztowałby w surowcu: 2420,85 zł. Gotując wyłącznie dla dzieci, które rzeczywiście 

zjadły obiad w ciągu 4 dni (a nie tylko deklarowały zjedzenie) i dopasowując produkcję 

do rzeczywistej zjadalności, uzyskalibyśmy cenę za surowce na 4 obiady: 2086,97 zł. 

Zatem w optymalnym przypadku moglibyśmy zaoszczędzić (zyskać) nawet 1012,56 zł 

w skali 4 dni. 

26. Kluczowym problemem jest niezgłaszanie nieobecności na obiadach – to w dużym 

stopniu wciąż generuje straty ilościowe.  

27. Należy zachować sugestie dotyczące zmniejszonej ilości przygotowywanego jedzenia 

i dopasowanie przygotowywanych ilości do tego, co i ile zjadają dzieci. Personel kuchni 

szczególnie w przypadku mniejszych dzieci przygotowuje mniejsze porcje, zupa 

podawana jest w bulionówkach. Sugeruje się kontynuowanie tej praktyki. 

28. Sugeruje się zorganizowanie spotkania z dyrekcją i nauczycielami Szkoły Życia  

a personelem kuchni i dyrekcją ZS3 w celu przedyskutowania postulatów obu stron 

i zastanowieniu, co można byłoby zrobić, aby realnie ograniczyć ilość resztek na 

talerzach generowanych przez dzieci ze Szkoły Życia. 

29. Podtrzymuje się rekomendacje dotyczące stworzenia jadłospisu składającego się  

w większości przypadków wyłącznie z dań, o których wiemy, że są zjadane i lubiane 
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przez dzieci. Nie znaczy to, że rezygnuje się z dań mniej popularnych lub nowych – co 

do zasady dopasowuje się wielkość produkcji do przewidywanej zjadalności i planuje 

się takie dania z należytą ilościową ostrożnością. Nowy jadłospis planuje się na okres 

2-3 tygodni i powtarza cyklicznie. Jadłospis ma 2 warianty: wiosenno-letni oraz 

jesienno-zimowy. Jest to częsta praktyka stosowana np. w hotelach w przypadku 

bufetów (cykliczność i sezonowe wersje). Każda z potraw jest opomiarowana – wiemy 

wówczas, ile i co zjadają dzieci. Pomocny w opomiarowaniu może być 

KuMin.Kalkulator, który na podstawie wskaźnika zjadalności oraz planowanej liczby 

jedzących definiuje, ile danej potrawy należy zrobić i jaka powinna być proporcja 

składników.  

Inne propozycje działań: 

30. Personel kuchni wykorzystuje część jedzenia ze strefy czystej, które zostało 

przygotowane w nadmiarze. Przykładem z ostatniego pomiaru jest kompot, kotlety 

jarskie, rosół itp. Należy zdecydowanie podtrzymać tę praktykę działania. 

31. Stworzenie systemu motywacyjnego dla personelu kuchni i intendentki powiązanego 

z generowaniem oszczędności wynikających z ograniczenia nadprodukcji. 

32. Stworzenie systemu szkoleń dla personelu kuchni i intendentki w celu stałego 

podnoszenia kompetencji zawodowych. Kilka szkoleń odbyło się już w ramach projektu 

StratKIT. Chodzi o to, żeby szkolenia dla personelu nie miały charakteru ad hoc, ale 

żeby były kontynuowane w kolejnych latach. 

33. Wprowadzenie w życie cyklicznych spotkań dyrekcji szkoły z intendentką oraz 

personelem kuchni (raz w tygodniu max. 10-15 minut). 

34. Zaadresowanie potrzeb kuchni: wymiana wentylacji, wymiana windy, zakup pieca 

konwekcyjno-parowego. Wiadomo już, że winda zostanie wymieniona. Priorytetem 

inwestycyjnym powinien być zakup pieca konwekcyjno-parowego. 

35. Ograniczono skalę dokładek – to działanie powinno być kontynuowane. Dokładki 

powinny być mniejszymi porcjami niż te wyjściowe. 

36. Zwiększenie widoczności jadłospisu – większe plakaty, większe litery, jadłospis 

umieszczony jest na każdym piętrze. 
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37. Zwiększenie różnorodności napojów – nie tylko kompoty, czasem wystarczy woda  

z miętą, cytryną, pomarańczą itp. 

38. Serwowanie potraw na mniejszych talerzach, zupy w bulionówkach. 

39. Przeprowadzanie okresowego monitoringu wielkości produkcji i ilości niezjadanego 

obiadu, tak aby dopasowywać przygotowywane ilości jedzenia do rzeczywistej 

zjadalności. 

 

ANEKS: zdjęcia posiłków 

Dzień 1: rolada, kluski śląskie 
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Dzień 2: kotlet jarski, ziemniaki, ogórek 
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Dzień 3: placki ziemniaczane, sos węgierski 
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Dzień 4: filet z miruny, ziemniaki, buraczki 

 

 

 

 

 

 

 

 


