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Sprawozdanie z działalności Fundacji 

„Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia” w roku 2010 

05-152 Czosnów, ul. Duńska 3 

Krajowy Rejestr Sądowy 

Nr KRS 0000142671 

Regon  017187034 

NIP: 531-15-02-189 

 

Zarząd Fundacji: Andrzej Lenart (Prezes)  

 

I.   Działalność Fundacji w roku 2010  kształtowała się w dwóch obszarach: 
 

1. Działalność organizacyjna Fundacji. 

2. Realizacja celów Fundacji. 
 

Ad. 1. 
 

1. Współpraca z Agencją Rynku Rolnego oraz Ministerstwem Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi w zakresie realizacji programu dopłat z Unii Europejskiej 

do spożycia mleka i przetworów mlecznych przez dzieci oraz młodzież 

w placówkach oświatowych – prof. Andrzej Lenart, przedstawiciele 

Fundacji. 

 

2. Obchody Światowego Dnia Mleka podczas Dni SGGW w Warszawie w 

dniach 14 - 16 maja 2010 r., między innymi poprzez promocję produktów 

mleczarskich wraz z Producentem OSM Garwolin – prof. dr hab. Zofia 

Rudzka-Kańtoch, prof. dr hab. Stanisław Berger, prof. dr hab. Andrzej 

Lenart. 
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3. Spotkania z działaczami samorządowymi, dyrektorami szkół 

oraz nauczycielami w celu promocji picia mleka oraz jogurtu w szkołach – 

przedstawiciele Fundacji. 

 

4. Udział merytoryczny w tworzeniu sieci „Partnerów Programu”, którzy 

na terenie placówek oświatowych realizują program „Mleko w Szkole” 

w ramach dopłat z funduszy UE. Projekt jest realizowany wspólnie 

przez Fundację, Elopak oraz producentów mleka ze znakiem „Doskonałego 

Mleka” – przedstawiciele Fundacji. 

 

5. Dyplomy. W maju 2010 r. pierwsze 100 szkół, które zgłosiły się do 

Fundacji otrzymało formularze dyplomów do wykorzystania jako nagrody 

dla uczniów podczas konkursów i zabaw organizowanych z okazji Dnia 

Dziecka – prof. dr hab. Andrzej Lenart oraz przedstawiciele Fundacji. 

 

6. Spotkanie szkoleniowe Partnerów programu „Mleko w Szkole” w Zielonce, 

18-19 czerwca 2010 roku – prof. dr hab. Andrzej Lenart oraz 

przedstawiciele Fundacji. 

 

7. Aktualizacja i administracja strony internetowej www.mlekowszkole.pl. 

Dodanie i rozwijanie funkcji newslettera, dzięki któremu pedagodzy, 

dyrektorzy i inne zainteresowane osoby będą otrzymywać najświeższe 

informacje dotyczące aktywności, wydarzeń, konkursów 

przeprowadzanych w ramach Programu. W newsletterze będą również 

umieszczane informacje na temat właściwości odżywczych mleka i jego 

przetworów – przedstawiciele Fundacji. 

 

8.  Udział merytoryczny w przygotowywaniu plakatów i kalendarzy 

promujących program „Mleko w Szkole” oraz spożywanie mleka świeżego 

i jogurtu pitnego przez dzieci oraz młodzież – przedstawiciele Fundacji. 

 

9. Przygotowanie oraz praktyczna realizacja koncepcji informatora/broszury z 

okazji 10-lecia Fundacji – prof. Zofia Rudzka-Kańtoch, prof. dr hab. 

Andrzej Lenart oraz przedstawiciele Fundacji. 
 

 

Ad. 2. 

1. Promocja programu dopłat z Unii Europejskiej w ramach działań 

wieloletnich Fundacji „Mleko dla Szkół, Mleko dla Zdrowia” – 

przedstawiciele Fundacji. 

 

2. Promocja programu dopłat z Unii Europejskiej wśród producentów mleka –

spotkania, udział w dyskusji - prof. dr hab. Andrzej Lenart. 

http://www.mlekowszkole.pl/


 

3. Promocja programu Fundacji „Mleko w Szkole” w skali międzynarodowej. 

Współpraca z FAO – stała baza danych o programie „Mleko w Szkole” 

na świecie, sprawozdania z organizacji Światowego Dnia Mleka 

oraz Światowego Dnia Mleka w Szkole w Polsce w 2010 r.– prof. dr hab. 

Stanisław Berger. 

 

4. Współpraca z prasą w celu promocji programu „Mleko w Szkole”:  

a. roczna ‘adopcja’ kolumny w miesięczniku „O szkole”, 

gdzie opisywane są problemy i ich rozwiązania z życia szkolnego, 

b. cykl artykułów i reklam w miesięczniku „O szkole”, 

c. artykuły i reklamy w „Głosie Pedagogicznym”– przedstawiciele 

Fundacji. 

 

5.   Wizyty i degustacje w szkołach w celu promocji programu „Mleko 

w Szkole”- przedstawiciele Fundacji. 

 

6.  Stały nadzór nad prawidłową jakością mleka szkolnego oraz jogurtu 

we współpracy z laboratorium Silliker i Wojewódzką Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną, propagowanie procedur dystrybucji mleka w Programie 

„Mleko w Szkole” – prof. dr hab. Andrzej Lenart oraz przedstawiciele 

Fundacji. 

 

7.  Merytoryczne wsparcie akcji wyposażania szkół w urządzenia chłodnicze 

w trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości produktów trafiających 

do szkół w ramach programu „Mleko w Szkole” – przedstawiciele 

Fundacji. 

 

8.  Nadzór nad standardami i praktyką produkcyjną pitnego jogurtu 

dostępnego w ramach programu „Mleko w Szkole” – BiFi - przedstawiciele 

Fundacji. 

 

9.  Spotkanie uczniów ze skoczkami narciarskimi. 22 stycznia 2010 r. 

w Zakopanem w siedzibie Towarzystwa Sportowego Wisła Zakopane 

uczniowie Szkoły Podstawowej z Niedźwic (koło Sandomierza) 

uczestniczącej w programie „Mleko w Szkole”, oraz oficjalny Partner 

Programu z terenu zachodniopomorskiego mieli możliwość porozmawiania 

z Reprezentantami Polski w skokach narciarskich - Marcinem Bachledą 

i Łukaszem Rutkowskim – przedstawiciele Fundacji. 

 

10. Spotkanie uczniów z Józefem Łuszczkiem w Zakopanem. 24 stycznia 2010 

r. grupa uczniów wraz ze swoimi opiekunami spotkała się z Józefem 

Łuszczkiem - Mistrzem Świata w biegach narciarskich (Lahti ‘78), 36-



krotnym Mistrzem Polski. Słynny biegacz przeprowadził bardzo ciekawe 

zajęcia praktyczne w zakresie uprawiania swego ulubionego sportu (biegów 

narciarskich) – przedstawiciele Fundacji. 

 

11.  Indywidualne spotkania muzyczne w placówkach oświatowych promujące 

spożycie mleka wśród dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem grupy 

muzycznej „Way No Way” w lutym 2010 r. na terenie województw 

świętokrzyskiego oraz podkarpackiego – przedstawiciele Fundacji. 

 

12. Druga część konkursu muzycznego „Mleczne wyzwanie dla Ciebie” 

skierowanego do dzieci trwającego od października 2009 do maja 2010. 

Celem konkursu było sprawdzenie ogólnej wiedzy o zagadnieniach 

poruszanych na stronie internetowej Programu z zakresu wiedzy o mleku 

i sporcie poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na testy 

jednokrotnego wyboru – przedstawiciele Fundacji. 

 

13. Konkurs fotograficzny skierowany do szkół promujących wśród swoich 

uczniów picie mleka. Zadaniem konkursowym było przesłanie zdjęcia 

o tematyce związanej z „Doskonałym Mlekiem” lub jogurtem „BiFi”. 

Nagrodami dla szkół były materiały dydaktyczne wybrane w porozumieniu 

ze zwycięskimi placówkami oświatowymi z przygotowanych 

przez organizatora zestawów ("SPORT", "FOTO", "EDUKACJA") – prof. 

dr hab. Andrzej Lenart oraz przedstawiciele Fundacji. 

 

14. Konspekty lekcji WF. Dla szkół promujących zdrowy styl życia i biorących 

udział w programie „Mleko w Szkole” zostały przygotowane 

i udostępnione poprzez stronę internetową gotowe konspekty lekcji WF, 

które nauczyciele mogą wykorzystywać do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych. Konspekty mają rekomendację Pana Józefa Łuszczka – 

przedstawiciele Fundacji. 

 

15.  Patronat Fundacji w konkursie „Doskonały Nauczyciel WF”, który jest 

prowadzony w roku szkolnym 2010/2011 – prof. dr hab. Andrzej Lenart 

i przedstawiciele Fundacji. 

 

16.  Udział Fundacji w zorganizowanej przez prof. zw. dr hab. med. Wojciecha 

Cichego Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Nowe trendy: Gastroenterologia 

w zasięgu ręki w Ciechocinku” w dniach 8-9.10.2010 r. Jedną z sesji obrad 

poświęcono 10-leciu Fundacji "Mleko dla Szkół. Mleko dla Zdrowia". 

Część dotyczącą programu "Mleko w Szkole", oprócz prelekcji i rozmów 

indywidualnych, wzbogacono degustacją produktów mlecznych - prof. zw. 

dr hab. med. Wojciech Cichy, prof. dr hab. Stanisław Berger, prof. dr hab. 

Andrzej Lenart, , prof. dr hab. Roman Maksymilian Cichon. 



 

17. Udział Fundacji w spotkaniu Fundacji MATIO w Warszawie 22.01.2010 r. 

– prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy.  

 

18.  Udział Fundacji w Konferencji Gastroenterologicznej we Wrocławiu 

w dniach 5-6.03.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

19.  Udział Fundacji w spotkaniu naukowym pediatrów w Koninie 

09.03.2010.r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

20.  Udział Fundacji w spotkaniu naukowym pediatrów w Olsztynie w dniach 

19-20.03.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

21. Udział Fundacji w spotkaniu lekarzy POZ i pediatrów w Kole 10.04.2010 r. 

– prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

22. Udział Fundacji w spotkaniu lekarzy POZ w Kaliszu 13.04.2010 r. – prof. 

zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

23. Udział Fundacji w spotkaniu w Szkole Pediatrii w Lublinie 17.04.2010 r. – 

prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

24. Udział Fundacji w spotkaniu pediatrów i lekarzy POZ w Poznaniu 

21.04.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

25. Udział Fundacji w spotkaniu Firmy Farmaceutycznej (Alfa Wasserman) 

i lekarzy POZ w Gnieźnie 27.04.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech 

Cichy. 

 

26. Udział Fundacji w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pediatrów 

w Kazimierzu Dolnym 03.05.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech 

Cichy. 

 

27. Udział Fundacji w spotkaniu w Szkole Pediatrii w Krakowie 15.05.2010 r. 

– prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

28. Udział Fundacji w spotkaniu Firmy Farmaceutycznej (Alfa Wasserman) 

i lekarzy POZ w Zielonej Górze 18.05.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. 

Wojciech Cichy. 

 

29. Udział Fundacji w VI Ogólnopolskim Sympozjum Polskiego Towarzystwa 

Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci w Mikołajkach w dniach 

20-23.05.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 



 

30. Udział Fundacji w spotkaniu pediatrów i lekarzy POZ w Opolu 

01.06.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

31. Udział Fundacji w spotkaniu w Szkole Pediatrii, w Warsztatach 

Gastroenterologicznych w Warszawie 19.06.2010 r. – prof. zw. dr hab. 

med. Wojciech Cichy. 

 

32. Udział Fundacji w zebraniu lekarzy Sekcji Metabolicznej i Fenyloketonurii 

w Warszawie 11.09.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

33. Udział Fundacji w omówieniu strategii, promocji z przedstawicielem 

Elopaku w Poznaniu, 14.09.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech 

Cichy. 

 

34. Udział Fundacji w zebraniu lekarzy oddziału terenowego WIL w Lesznie 

23.09.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

35. Udział Fundacji w konferencji Oddziału Terenowego Polskiego 

Towarzystwa Pediatrycznego w Gdańsku 25.09.2010.r.  

 

36. Udział Fundacji w zebraniu Towarzystwa Pediatrycznego z Olsztyna 

w Tomaszkowie 01.10.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

37. Udział Fundacji w zebraniu lekarzy porozumienia zielonogórskiego 

w Koninie 19.10.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

38. Udział Fundacji w spotkaniu z rodzicami pacjentów z chorobami rzadkimi 

w Krakowie 22.10.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

39. Udział Fundacji w spotkaniu Agencji Rynku Rolnego w Opolu 27.10.2010 

r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

40. Udział Fundacji w Ogólnopolskiej Konferencji Pediatrów w Łodzi 

w dniach 5-7.11.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

41. Udział Fundacji w IV Konferencji "Nowoczesna pediatria" w Łodzi 

w dniach 12-13.11.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech Cichy. 

 

42. Udział Fundacji w konferencji na temat mleka, organizowanej przez Polską 

Izbę Mleka w Warszawie 26.11.2010 r. – prof. zw. dr hab. med. Wojciech 

Cichy. 

 



43. Udział Fundacji w spotkaniu Top Medical Trends w Poznaniu (konferencja 

ogólnopolska dla ok. 900 lekarzy), w dniach 10-11.12.2010 r. – prof. zw. dr 

hab. med. Wojciech Cichy. 

 

44. Udział Fundacji w Warsztatach Gastroenterologicznych (organizowanej dla 

lekarze POZ, chirurgii, pediatrów) w Poznaniu 18.12.2010 r. – prof. zw. dr 

hab. med. Wojciech Cichy. 

 

45. Udział Fundacji w VII Wojewódzkich Młodzieżowych Spotkaniach 

Żywieniowych, które odbyły się 9 listopada 2010 r. w Bydgoszczy – prof. 

dr hab. Roman Maksymilian Cichon i przedstawiciele Fundacji. 

 
II. Fundacja zgodnie ze statutem nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2010: 

- otrzymane darowizny w wysokości:   0 ,- PLN 

(zero złotych zero groszy) 

- przychody z odsetek na rachunku bankowym w wysokości:  

 5,39  PLN  (pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy) 

 

IV. Informacja o poniesionych kosztach: 

 

a) realizacja celów statutowych:   10 780,00 PLN  

b) administracja:  2 028,00 PLN 

c) działalność gospodarcza:   brak 

d) pozostałe koszty:  brak 

 

V. Informacja o zatrudnieniu i wydatkach 

 

Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie wypłacała wynagrodzeń z umów 

zlecenia, nie udzielała pożyczek. Kwoty lokowane były na rachunku 

bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

I Oddział w Warszawie 08 1130 1017 0200 0000 0005 5456 

Fundacja nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości i środków trwałych. 
 

 

VI. Działalność zlecona Fundacji – nie prowadzono tego typu działalności. 

 

 

 

 

 



VII. Informacja o rozliczeniu podatkowym. Deklarację podatkową od osób 

prawnych złożono we właściwym urzędzie podatkowym. 

 

 

 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.  
 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Lenart 

 

 

Załączniki: 

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji  

Bilans na dzień 31.12.2010 

Rachunek wyników za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 r. 


