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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 Bydgoszczy 

Kontroler Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/68/2016 
z dnia 20 września 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 2-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Zespół Szkół w Skępem, ul. 1 Maja 89, 87-630 Skępe1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Jastrzębska, Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół2. 
(dowód: akta kontroli str. 4)  

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą4 w Szkole podejmowano działania na rzecz wdrożenia 
zasad zdrowego żywienia. W latach 2014/2015-2016/2017 Szkoła uczestniczyła  
w programach rządowych, takich m.in. jak: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko  
w szkole”, realizując zadania przewidziane w tych programach zgodnie z ich 
założeniami. Dla uczniów organizowano pozalekcyjne zajęcia korekcyjne oraz koło 
taneczne, a także dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego,  
w których uczestniczyli również uczniowie z nadwagą lub otyłością. Nauczyciele 
organizowali akcje edukacyjne (m.in. „W krainie witaminy”, „Śniadanie daje moc”), 
konkursy, pokazy oraz apele poświęcone kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych i wdrażaniu zasad zdrowego stylu życia. W Szkole nie umieszczono 
automatów z niezdrową żywnością, a funkcjonujący na terenie Szkoły sklepik, 
oferował asortyment zgodny z obowiązującymi wymogami5. 

W Szkole zapewniono właściwe warunki do przygotowania i dystrybucji posiłków.  
W wyniku zleconej przez NIK kontroli, przeprowadzonej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie6, nie stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie stanu sanitarnego bloku żywienia, higieny przygotowywania i podawania 
posiłków oraz próbek żywności pobranych do badania laboratoryjnego.  

Kontrola wykazała jednak nadmierną – w stosunku do obowiązujących  
norm – zawartość białka (321%) oraz ponad czterokrotne przekroczenie 
dopuszczalnej ilości sodu (413%) w serwowanych przez Szkołę obiadach dla dzieci. 
Takie odstępstwa od norm żywienia, ustalonych przez Instytut Żywności i Żywienia, 
NIK ocenia jako działanie nieprawidłowe.    

                                                      
1 Dalej „Zespół Szkół”. 
2 Od 1 września 2015 r., a poprzednio Dyrektorem Szkoły była Maria Stankiewicz, dalej „Dyrektor”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, 
albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, 
stosuje się ocenę opisową. 
4 Lata szkolne 2014/2015-2016/2017 do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeżeli miał wpływ na 
kontrolowaną działalność. 
5 W wyniku zleconej przez NIK kontroli sklepiku szkolnego w zakresie zgodności asortymentu wprowadzanych do obrotu 
środków spożywczych z rozporządzeniem w sprawie grup środków spożywczych (przeprowadzonej 27 września 2016 r.), 
przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie nie stwierdzili nieprawidłowości. 
6 Dalej „PPIS”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego7 
oraz Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem. Kontrolą objęto wdrażanie zasad 
zdrowego żywienia w Szkole.  

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. W roku szkolnym 2016/20178 w Szkole uczyło się 399 dzieci (93,7%  
w stosunku do stanu z roku szkolnego 2012/2013 i 94,1% do roku 2015/2016),  
z tego 194 w klasach I-III (104,9% stanu z roku 2012/2013 i 81,5% do roku 
2015/2016).  

(dowód: akta kontroli str. 5.) 

W latach 2015-2016 testom przesiewowym9 przeprowadzonym przez szkolną 
pielęgniarkę10 poddano 245 uczniów (tj. wszystkich, których ten obowiązek 
dotyczył), w tym: 

 w 2015 r. 62 uczniów, tj. wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym11 (100%). 

 w 2016 r. 183 uczniów, tj. 76 uczniów klasy III (100%) i 107 uczniów klasy V 
(100%).  

Według wskazań pielęgniarki szkolnej, spośród uczniów poddanych tym testom: 

 12 posiadało niedowagę, tj. 4,9% uczniów poddanych testom (siedmioro  
w 2015 r. i pięcioro w 2016 r.), 

 30 posiadło nadwagę, tj. 12,2% uczniów poddanych testom (18 uczniów  
w 2015 r. i 12 uczniów w 2016 r.), 

 36 było otyłych, tj. 14,7% uczniów poddanych testom (17 uczniów w 2015 r.  
i 19 uczniów w 2016 r.).12 

(dowód: akta kontroli str. 5, 1455, 1459) 

Według wyjaśnień pielęgniarki szkolnej, wyniki badań oraz wyliczony wskaźnik 
BMI13 były przez nią odnotowywane w karcie zdrowia ucznia oraz w karcie 
profilaktycznego badania lekarskiego. Wypełniona karta badania była przekazywana 
rodzicom w celu okazania jej lekarzowi rodzinnemu podczas badań 
profilaktycznych14. Pielęgniarka szkolna powiadamiała także rodziców 
o nieprawidłowych wynikach badań, przekazując pisemne zalecenie zgłoszenia się 
do lekarza rodzinnego. Po zakończeniu badań profilaktycznych w klasach 0 i III, 
i zebraniu wypełnionych przez rodzica i lekarza druków bilansowych, pielęgniarka 
szkolna planowała dalszą opiekę nad uczniami ze stwierdzonymi zaburzeniami  
i udzielała porad zdrowotnych. Z realizacji powierzonych zadań z zakresu 
profilaktycznej opieki nad uczniami pielęgniarka składała Radzie Pedagogicznej  
semestralne i roczne sprawozdania. 

                                                      
7 Dalej „Szkoła”. 
8 Stan na 30 września. 
9 Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86) testy przesiewowe (testy do wykrywania 
zaburzeń) w szkole podstawowej wykonuje pielęgniarka lub higienistka szkolna w trakcie rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego oraz w klasie III i V. 
10 Realizującą profilaktyczną opiekę zdrowotną w Zespole Szkół w wymiarze 28 godzin tygodniowo, w ramach indywidualnej 
umowy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. 
11 Dalej: „klasa 0”. 
12 W I semestrze roku szkolnego 2015/2016 badaniom przesiewowym podlegali tylko uczniowie klasy 0, a w drugim semestrze 
uczniowie klasy III i V. 
13 BMI - (ang. Body Mass Index), zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, podstawowy miernik wagi w zależności 
od wzrostu. 
14 Dotyczyło to klas 0 i III. 
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(dowód: akta kontroli str. 6-8)  

Działania w zakresie przeciwdziałania nadwadze, otyłości i niedożywieniu określono 
w programie wychowawczym Szkoły oraz w programie profilaktyki15, podając m.in. 
jako: 

 ogólne zadania wychowawcze: kształtowanie na zajęciach szkolnych 
umiejętności stosowania zasad higieny i zdrowego stylu życia oraz kształtowanie 
postaw prozdrowotnych w rodzinie przez edukację rodziców; 

 działania profilaktyczne: dostarczanie informacji na temat zdrowego żywienia, 
właściwej higieny, aktywnego wypoczynku (zachęcanie do uprawiania sportu 
i turystyki, organizowanie zajęć sportowych, zajęć o tematyce turystycznej, 
omawianie zagadnień i prowadzenie rozmów na temat zdrowego żywienia oraz 
higieny ciała), diagnozowanie przyczyn problemów w nauce i przeciwdziałanie im 
(diagnoza problemów zdrowotnych uczniów, w tym otyłości i niedowagi); 
podnoszenie umiejętności pedagogicznych rodziców w zakresie postaw 
prozdrowotnych (rozmowy z rodzicami, przekazywanie uczniom i rodzicom ulotek 
informacyjnych, sporządzanie gazetek tematycznych na temat zdrowego trybu 
życia), a także przestrzeganie w stołówce szkolnej oraz w sklepiku szkolnym 
przepisów regulujących zasady zdrowego żywienia. 

(dowód: akta kontroli str. 9-24) 

Działania Szkoły na rzecz wdrożenia zasad zdrowego żywienia wśród dzieci, 
polegały w szczególności na: 

 promowaniu przez pielęgniarkę szkolną zdrowego styl życia, organizowaniu 
rozmów indywidualnych z rodzicami, uczniami oraz spotkań klasowych, 
współpracy w tym zakresie z dyrektorem Szkoły, wychowawcami klas  
i pedagogiem szkolnym; 

 organizowaniu przez nauczycieli akcji edukacyjnych („W krainie witaminy”, 
„Śniadanie daje moc”), konkursów, pokazów oraz apeli poświęconych zdrowemu 
stylowi życia; 

 przeprowadzaniu przez nauczycieli pogadanek z rodzicami na temat zdrowego 
stylu życia. 

(dowód: akta kontroli str. 25- 42)  

W okresie objętym kontrolą, w Szkole, tygodniowo organizowano sześć godzin zajęć 
pozalekcyjnych z wychowania fizycznego. Prowadzili je nauczyciele wychowania 
fizycznego. Dodatkowo w Szkole działał uczniowski klub sportowy dla graczy w piłkę 
nożną. 

W roku szkolnym 2015/2016 w ramach zajęć pozalekcyjnych 12 uczniów z nadwagą 
lub otyłością w klasach I-III korzystało z zajęć korekcyjnych oraz zajęć koła 
tanecznego, a w klasach IV-VI ośmiu uczniów korzystało z zajęć klubu sportowego 
oraz zajęć prowadzonych przez animatorów sportu na kompleksie boisk „Orlik”. 

(dowód: akta kontroli str. 47)   

1.2. W latach 2014/2015-2016/2017 Szkoła uczestniczyła w programie „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” i w dwóch programach rządowych: „Owoce  
i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.  

(dowód: akta kontroli str. 43-44) 

                                                      
15 Uchwalonymi przez Radę Rodziców w dniu 11 stycznia 2016 r. 
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Dyrektor Szkoły koordynowała realizację poszczególnych programów tak, aby dzieci 
otrzymywały produkty regularnie, a daty dostaw owoców i warzyw z dostawą 
produktów mlecznych nie pokrywały się. 

(dowód: akta kontroli str. 25-36, 45-46) 

1.2.1. Realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole” odbywała się na podstawie 
zgłoszenia do udziału w tym programie w roku szkolnym 2015/2016, skierowanego 
25 czerwca 2015 r., do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego16 
w Bydgoszczy. 

(dowód: akta kontroli str. 48) 

W Szkole owoce i warzywa były udostępnione przez dostawcę zaakceptowanego 
przez ARR17. Umowy z dostawcą spełniały wymogi określone §8 rozporządzeń 
w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku 
Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
programu „Owoce i warzywa w szkole”18. Stosowne umowy w badanym okresie dla 
uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 
uczniów klas I-III zawarto: 

 na II semestr roku szkolnego 2014/2015 – w dniu 16 grudnia 2014 r. dla 272 
uczniów19; 

 na I semestr roku szkolnego 2015/2016 – w dniu 24 sierpnia 2015 r. dla 307 
uczniów20; 

 na II semestr roku szkolnego 2015/2016 – w dniu 14 grudnia 2015 r. dla 306 
uczniów21; 

 na I semestr roku szkolnego 2016/2017 – w dniu 14 września 2016 r. dla 
261 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 49-68)  

Wszyscy uczniowie objęci Programem brali w nim udział za zgodą 
rodziców/opiekunów. Produkty udostępniane dzieciom w ramach Programu były 
urozmaicone i obejmowały: jabłka, gruszki, truskawki, borówkę amerykańską, 
marchew, rzodkiewkę, paprykę, pomidory, kalarepę oraz soki warzywne i owocowe 
tj. wszystkie warzywa i owoce wymienione w §2 rozporządzenia w sprawie 
programu „Owoce i warzywa w szkole”. Na podstawie ewidencji dostarczonych  
i udostępnionych owoców i warzyw stwierdzono, że Program był realizowany 
okresach nauki szkolnej i w terminach określonych w §2 pkt. 1 rozporządzenia  
w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. 

(dowód: akta kontroli str. 69-119, 151-152)   

                                                      
16 Dalej: „ARR”. 
17 Zatwierdzony Dostawca w umowach ze Szkołą oświadczył, że został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze 
Przedsiębiorców Agencji Rynku Rolnego oraz uzyskał zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa  
w szkole” na mocy decyzji Dyrektora Oddziału Terenowego ARR w Warszawie nr Ows/Dz/WA/0001/02/2013 z 29 stycznia 
2013 r. 
18 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań 
realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu 
„Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1158); rozporządzenie 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 Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2015 r., poz. 886),  oraz rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez 
Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce i warzywa 
w szkole” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1457), dalej: „rozporządzenie w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole” 
19 Aneksem nr 1 z 2 lutego 2015 r. ustalono, że umowa obejmie 267 uczniów. 
20 Aneksem nr 1 z 10 września 2015 r. ustalono, że umowa obejmie 305 uczniów. 
21 Aneksem nr 1 z 1 lutego 2016 r. oraz nr 2 z 22 lutego 2016 r. ustalono, że umowa obejmie 305 uczniów. 
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W umowach z dostawcą zawarto postanowienie, że dostawca będzie dostarczać 
do Szkoły porcje owoców i warzyw w godzinach 7.00-14.00 wykorzystując 
samochód ciężarowy typu chłodnia. Oględziny dostawy, sposobu magazynowania, 
przygotowania porcji, dystrybucji oraz nadzoru nad spożyciem przekazywanych 
dzieciom produktów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”, 
przeprowadzone przez NIK w dniu 21 października 2016 r. wykazały, że dostawca 
dostarczył w tym dniu samochodem typu chłodnia owoce i warzywa o godz. 7.00. 
Owoce (jabłka) były dostarczone luzem w kartonach, a warzywa (rzodkiewki) były 
poporcjowane i umieszczone w zamkniętych woreczkach foliowych znajdujących się 
w kartonach.  

Odbioru od dostawcy dokonywała intendent Szkoły, potwierdzając na dokumencie 
„WZ” liczbę dostarczonych porcji22. Na opakowaniach widniała nazwa dostawcy, 
gramatura rzodkiewek (60 g) oraz informacja o tym, że produkt należy spożyć 
w ciągu sześciu godzin od dostarczenia. Owoce i warzywa zostały rozdysponowane 
do klas w godzinach od 8.00 do 9.00 (dla 118 uczniów) oraz od godz. 10.30 

(dla uczniów drugiej zmiany). Produkty rozdawał dzieciom nauczyciel, który 
nadzorował ich spożywanie. Porcje owoców miały wagę zgodną z określoną  
w załączniku do rozporządzenia w sprawie programu „Owoce i warzywa w szkole”. 
Jak wskazała Dyrektor Szkoły, uczniowie spożywali produkty na przerwach do 
godziny 12.0023. Zdarzało się, że niespożyte produkty były zabierane przez uczniów 
do domu, o czym wiedzieli ich rodzice i nie wnosili w związku z tym zastrzeżeń.  

(dowód: akta kontroli str. 69-119, 154-155) 

Rodzice dzieci z klas I-III24, ankietowani przez NIK w trakcie kontroli (143 
ankietowanych - 73,3% uczniów klas I-III) wskazywali na wady Programu, tj.:  
zbyt małe urozmaicenie – 47 (32,9% ankietowanych); nieświeże, zepsute  
warzywa i owoce – 33 (23,1% ankietowanych), zbyt małą częstotliwość  
wydawania – 17 (11,9% ankietowanych). Dwudziestu pięciu ankietowanych (17,5%) 
stwierdziło, że dzieci czasami przynoszą produkty do domu i ich nie zjadają, a 14 
(9,8%) odpowiedziało, że dzieci zawsze przynoszą produkty do domu i ich nie 
zjadają. 

(dowód: akta kontroli str. 120-150)   

Dyrektor Szkoły, odnosząc się do wyników powyższej ankiety, podała w swoich 
wyjaśnieniach, że produkty serwowane dzieciom w ramach programu „Owoce 
i warzywa w szkole” były urozmaicone - dzieci otrzymywały owoce sezonowe i różne 
gatunki warzyw; częstość ich wydawania wynikała z zasad programu i zawartej 
umowy z dostawcą - dzieci nie otrzymywały produktów codziennie, czego być może 
życzyliby sobie niektórzy rodzice; próba 17 rodziców przy liczbie 236 uczniów 
korzystających z programu nie jest wiarygodnym miernikiem.; żaden z rodziców 
w roku szkolnym 2015/2016 nie zgłaszał, iż dziecko otrzymało nieświeże lub 
zepsute warzywa; nauczyciele zostali pouczeni, że dzieci mają spożyć produkty 
do godziny 12.00 - dostawca często kontaktował się ze szkołą w tej sprawie; nikt nie  
wnosił uwag dotyczących jakości produktów. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152)  

1.2.2. W roku szkolnym 2016/2017 w Programie „Mleko w szkole” uczestniczyło 397 
uczniów Szkoły (99,5%) oraz wszystkie dzieci odbywające przygotowanie 
przedszkolne (62 osoby). W poprzednim roku szkolnym w programie tym 

                                                      
22 Zgodnie z dokumentem WZ nr 132/0/16/17 w dniu 21 października 2016 r. dostarczonych zostało 255 szt. jabłek oraz 255 
porcji rzodkiewek. 
23 Oględziny NIK wykazały, że uczniowie klasy IIa spożywali je w godz. 9.00 do 9.15. 
24 Liczba dzieci w Szkole – 399, w tym w klasach: I-III – 194; IV-VI – 205; liczba ankietowanych rodziców – 317 (79,4%), w tym 
uczniów z klas: I-III – 143 (73,7%); VI-VI – 174 (84,9%). 
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uczestniczyło 423 uczniów (99,8%) oraz wszystkie dzieci z klas 0 (63 osoby). 
Wszyscy uczniowie objęci Programem brali w nim udział za zgodą 
rodziców/opiekunów. Dostarczane było mleko UHT w kartonach 0,25 l o zawartości 
1,5% tłuszczu z dodatkiem25 i bez dodatku smakowego (białe, czekoladowe, 
truskawkowe i waniliowe). Otrzymywane mleko nie było w Szkole przetwarzane. 
Uczniom nietolerującym laktozy (jedno dziecko w roku szkolnym 2015/2016 i dwoje 
dzieci w roku 2016/2017) nie dostarczano produktów mlecznych bez laktozy, 
ponieważ rodzice tych uczniów pisemnie nie wyrazili zgody na uczestnictwo ich 
dzieci w Programie. 

Według wyjaśnień Dyrektor Szkoły nie było możliwości magazynowania innych 
produktów (w tym mleka innego niż UHT) z powodu konieczności zabezpieczenia  
w chłodniach produktów do przygotowania obiadów dla uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 25-36, 1452-1454, 1456-1458) 

Mleko było dostarczane na podstawie zawartej z dostawcą umowy oraz składanych 
przez Szkołę pisemnych zamówień, przez dostawcę zarejestrowanego przez ARR 
jako uczestnika programu dopłat do spożycia mleka w placówkach oświatowych 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 156-171)  

W Szkole zapewniono warunki magazynowania i dystrybucji produktów w ramach 
programu, zabezpieczające je przed zniszczeniem lub utratą ważności. Produkty 
magazynowano na paletach, w pomieszczeniu kuchni szkolnej, wentylowanym 
i wyłożonym płytkami ceramicznymi (ściany i posadzka). Do pomieszczenia nie 
miały dostępu osoby nieuprawnione. Produkty dostarczone do Szkoły w dniu 
oględzin26 nie zawierały na opakowaniach wymogu przechowywania ich  
w lodówce. Przedstawiciele PPIS nie wnosili zastrzeżeń co do sposobu 
magazynowania produktów mlecznych. Produkty były udostępniane w praktycznych 
kartonikach ze słomką, dzięki czemu możliwe było ich spożycie w trakcie przerwy 
lekcyjnej. Nauczyciele klas 0-III nadzorowali spożycie mleka w czasie przerw 
śniadaniowych, a nauczyciele klas IV-VI - podczas przerw lekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 172, 175-186) 

Ankietowani przez NIK rodzice uczniów klas I-III (73,3% uczniów) oraz klas IV-VI 
(84,9%) wskazali na wady Programu, tj.: zbyt małe urozmaicenie – 17,5% 
ankietowanych rodziców klas I-III i 16,1% ankietowanych rodziców klas IV-VI; zbyt 
małą częstotliwość wydawania – 14,7% klas I-III i 14,4% klas IV-VI; serwowanie 
jedynie mleka UHT – 18,9% klas I-III i 16,7% klas IV-VI. O braku wad Programu 
opowiedziało się 35% rodziców klas I-III i 16,1% rodziców klas IV-VI. Ponad 14% 
ankietowanych rodziców uczniów klas I-III i 7,5% rodziców uczniów klas IV-VI 
stwierdziło, że dzieci czasami przynoszą produkty do domu i ich nie spożywają,  
a 5,6% rodziców dzieci klas I-III i 5,2% klas IV-VI przyznało, że dzieci zawsze  
przynoszą produkty do domu i ich nie spożywają. 

(dowód: akta kontroli str. 290-1383)  

1.2.3. W roku szkolnym 2016/201727 obiady w Szkole w ramach programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” spożywało 168 uczniów, a w poprzednim roku 
szkolnym28 – 178 uczniów, tj. wszystkie osoby uprawnione, na podstawie imiennych 
list dostarczanych co miesiąc przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

                                                      
25 Do roku szkolnego 2015/2016 cena porcji mleka z dodatkami smakowymi wynosiła 0,21 zł za sztukę, a koszt ten ponosiła 
Gmina.  
26 Przeprowadzonych przez NIK 28 października 2016 r. 
27 Stan na 30 września 2016 r. 
28 Stan na 30 września 2015 r. 
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w Skępem. W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły sytuacje wymagające 
informowania ośrodka pomocy społecznej o konieczności udzielenia pomocy 
dziecku nieobjętemu programem. W okresie objętym kontrolą organ prowadzący 
Szkołę nie upoważnił Dyrektora Szkoły do udzielania rodzicom zwolnień z zapłaty 
całości lub części opłat za szkolne obiady. W ramach Programu dzieciom był 
wydawany trzydaniowy posiłek, tj. zupa, drugie danie i deser.   

(dowód: akta kontroli str. 173-174, 272-289) 

1.3. W roku szkolnym 2016/201729 obiady w Szkole spożywało 212 uczniów (53,1% 
wszystkich uczniów), w tym 83 uczniów klas I-III (42,8% uczniów tych klas), a w roku 
poprzednim30 – 232 uczniów (54,7% wszystkich uczniów), w tym 110 uczniów klas  
I-III (46,2% uczniów tych klas). Obiady wykupione przez rodziców w ww. latach 
spożywało odpowiednio: 44 (20,8% spożywających) i 54 (23,3% spożywających) 
uczniów31. Uczniowie spożywali ciepłe posiłki na stołówce szkolnej, dysponującej 95 
miejscami. 

W wyniku zleconej przez NIK kontroli, przeprowadzonej przez przedstawicieli PPIS, 
nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnego bloku żywienia, 
higieny przygotowywania i podawania posiłków oraz próbek żywności pobranych do 
badania laboratoryjnego. Kontrola PPIS nie wykazała również niezgodności 
jadłospisu dekadowego32 z wymogami określonymi w rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.33  

(dowód: akta kontroli str. 175-186) 

Kontrola jadłospisów34 przeprowadzona przez Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Krakowie35 na zlecenie NIK wykazała m.in., że: 

- przy układaniu jadłospisów wykorzystano zasadę dotyczącą różnorodności 
posiłków pod względem konsystencji, smaku i zapachu, a także stosowanych 
technik kulinarnych dotyczących przygotowywania posiłków; posiłki były 
urozmaicone, sporządzone z różnych grup środków spożywczych; 

- prawidłowo stosowano się do wymagań odnośnie podawania nie więcej niż dwóch 
porcji potraw smażonych w tygodniu, w każdym posiłku prawidłowo występowały 
owoce lub warzywa, każdego dnia prawidłowo podawano porcje produktów 
zbożowych.  

Za opracowanie jadłospisów w Szkole odpowiedzialna była intendent Szkoły. Przy 
opracowywaniu jadłospisów nie korzystano z pomocy wykwalifikowanych 
dietetyków, a intendent podała w swoich wyjaśnieniach, że posiłki wyszczególnione 
w jadłospisach przygotowywane były w oparciu o receptury zawarte  
w ogólnodostępnej literaturze kulinarnej36.  

(dowód: akta kontroli str. 1465-1467) 

Intendent oraz kucharka zostały zgłoszone w roku szkolnym 2015/2016 na szkolenie 
pt.: „Zmiany w sposobie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych 

                                                      
29 Stan na 30 września 2016 r. 
30 Stan na 30 września 2015 r. 
31 Stan na 30 września. 
32 Za okres od 4 do 17 października 2016 r. 
33 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), dalej: „rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych”. 
34 Za okres od 21 września do 4 października 2016 r. 
35 Dalej: „WSSE”. 
36 M.in.: Henryk Dębski, Współczesna kuchnia polska; Iwona Czarkowska, Kuchnia polska; Hanna Kunachowicz, Irena 
Nadolna, Beata Przygoda i Krystyna Iwanow, Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych; oraz przepisy kulinarne 
dostępne w Internecie. 
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wprowadzone przepisami prawa”, jednak z braku osób zainteresowanych szkolenie 
nie odbyło się. 

(dowód: akta kontroli str. 187-193) 

Przerwy śniadaniowe na spożycie drugiego śniadania trwały po 10 minut po drugiej  
i trzeciej godzinie lekcyjnej, a przerwa obiadowa po czwartej lekcji trwała 20 minut. 

Oględziny stołówki przeprowadzone37 przez NIK wykazały, że wszystkie dzieci miały 
możliwość zjedzenia obiadu. Uczniowie klas 0-III korzystali ze stołówki od godziny 
11.00 do 11.25, a uczniowie klas IV-VI od godziny 11.25 do 11.45. Każde dziecko 
miało zapewnione miejsce przy stoliku. W stołówce podczas przerw obiadowych 
dyżurowali nauczyciele, którzy dbali o bezpieczeństwo uczniów. Obiady wydawane 
w stołówce szkolnej były takie same dla dzieci, których rodzice wykupili obiad oraz 
dla dzieci objętych dożywianiem. Dla jednych i drugich posiłki były wydawane na tej 
samej przerwie i na tych samych naczyniach. Woda pitna była dostępna 
na stołówce, w dzbankach ustawionych na stolikach. 

Średni koszt obiadu w latach 2015-2016 wynosił 4 zł. W badanym okresie nie 
wystąpiły przypadki zatruć pokarmowych. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 25-36, 194) 

W Szkole nie umieszczono automatów z niezdrową żywnością. Znajdował się tam 
natomiast sklepik szkolny prowadzony przez podmiot gospodarczy w pomieszczeniu 
wynajmowanym od Szkoły. W wyniku zleconej przez NIK kontroli sklepiku szkolnego 
w zakresie zgodności asortymentu wprowadzanych do obrotu środków spożywczych 
z rozporządzeniem w sprawie grup środków spożywczych (przeprowadzonej 
27 września 2016 r.), przedstawiciele PPIS nie stwierdzili nieprawidłowości38. 

(dowód: akta kontroli str. 195-200)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Na podstawie przeprowadzonej analizy raportów magazynowych dla 
przygotowywanych posiłków, tj. obiadów dwudaniowych, podawanych w Szkole 
w okresie od 21 września do 4 października 2016 r., WSSE stwierdziła odstępstwa 
od norm żywienia, ustalonych przez Instytut Żywności i Żywienia39, w tym m.in.: 

 średnia zawartość białka ogółem w produktach wynosiła 29,22 g na dobę, przy 
średnim zapotrzebowaniu dla badanej grupy wiekowej 9,07 g na dobę 
(321% normy), 

 nadmierna podaż sodu, która wynosiła 413% normy. 

W ocenie NIK, pomimo że powyższe normy nie są źródłem powszechnie 
obowiązującego prawa, stanowią one jednak wyznacznik rzetelnego działania 
w zakresie żywienia. 

(dowód: akta kontroli str. 1460-1464) 

                                                      
37 W dniu 26 października 2016 r. 
38 W sprzedaży znajdowały się napoje – naturalne wody mineralne lekko gazowane; soki warzywne o zawartości cukru 2,6 g – 
4,3 g w 100g; napoje niegazowane o zawartości cukru 5g – 12g w 100g; owoce – jabłka, gruszki; kanapki. Kanapki były 
przygotowywane w barze w Skępem, należącym do właścicielki sklepiku, pakowane jednostkowo i dostarczane w plastikowych 
pojemnikach. Do kanapek używane były tradycyjne bułki, szynka, ser, pomidory i ogórki. W sprzedaży dostępne były również 
bułki drożdżowe o obniżonej zawartości cukru oraz bułki i pizzerinki, które na życzenie były podgrzewane i podawane na 
jednorazowych naczyniach. 
39 W 2012 r. w ramach Programu Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez 
Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH, stanowiącego moduł w Narodowym Programie Przeciwdziałania 
Chorobom Cywilizacyjnym, Instytut Żywności i Żywienia w oparciu o obecny stan wiedzy w zakresie zapotrzebowania 
człowieka na energię i składniki pokarmowe opracował kolejną edycję polskich norm żywienia (www.izz.waw.pl). 

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.izz.waw.pl/
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Intendent Szkoły odpowiedzialna za opracowanie jadłospisów podała 
w wyjaśnieniach, że dotychczasowe kontrole sanitarne nie wykazały 
nieprawidłowości w tym zakresie. Mając na względzie wyniki niniejszej kontroli 
intendent zadeklarowała podjęcie działań naprawczych, jak m.in. udział dietetyka 
w opracowaniu jadłospisów, ograniczenie podaży soli w posiłkach i zwrócenie uwagi 
na różnorodność surowców. 

(dowód: akta kontroli str. 1465-1467) 

Ustalone w Szkole przerwy śniadaniowe na spożycie drugiego śniadania trwały po 
10 minut, po drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej. Tymczasem, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w Poradniku do oceny higieny procesu nauczania – uczenia się w szkole 
podstawowej, opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny, jedna przerwa 
przed południem powinna być przeznaczona na spożycie drugiego śniadania  
i powinna trwać co najmniej 15 minut40. 

Dyrektor Szkoły podała w swoich wyjaśnieniach, że długość przerw była ustalana 
z organem prowadzącym oraz dyrektorami szkół z terenu gminy, których uczniowie 
byli dowożeni i odwożeni ze Szkoły autobusami gminnymi. Zagadnienie to było 
także analizowane przez PPIS. Nikt z rodziców ani instytucji nadzorujących 
organizację pracy Szkoły nie wnosił w tej kwestii zastrzeżeń. 

NIK podziela w tej sprawie stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Dłuższy 
czas jednej z przerw pozwoliłby na wykonanie nie tylko typowych dla przerwy 
lekcyjnej czynności (przejście z klasy do klasy, skorzystanie z toalety, krótki 
odpoczynek), ale także na spokojne skonsumowanie drugiego śniadania.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.  

2. Środki finansowe na realizację programów 

W planie finansowym Szkoły nie wyodrębniono środków na działania prewencyjne 
w zakresie nadwagi, otyłości lub niedożywienia wśród młodzieży szkolnej,  
a programy realizowane przez Szkołę („Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko  
w szkole”) były finansowane przez ARR. 

(dowód: akta kontroli str. 205-213) 

Prawidłowo dokonywano weryfikacji ilościowej i jakościowej otrzymywanych 
produktów mimo, że w Szkole nie przyjęto specjalnych procedur w tym zakresie. 
Weryfikacją ilościową i jakościową zajmowała się intendent Szkoły, która 
sprawdzała każdorazowo ilość i jakość dostarczanych produktów, co potwierdziły 
oględziny. Ewidencja dostarczonych i udostępnionych produktów była prowadzona 
na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 69-119)  

W przypadku zmniejszenia, albo zwiększenia się liczby osób uczestniczących  
w programie zawierano odpowiedni aneks z dostawcą. 

(dowód: akta kontroli str. 49-68, 156-171) 

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

 

                                                      
40 Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, Poradnik do oceny higieny procesu 
nauczania – uczenia się w szkole podstawowej, Warszawa 2010. 
http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://psse.bialystok.pl/docs/hdm/Poradnik%20do%20oceny%20higieny%20procesu%20nauczania.pdf
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia 

W Szkole nie wprowadzono pisemnych zasad monitorowania sposobu realizacji 
programów. Dyrektor Szkoły podała w swoich wyjaśnieniach, że nadzorowała 
regularność dostaw produktów we współpracy z intendentem oraz sekretarzem 
Szkoły. Wychowawcy klas zostali zobowiązani do wyznaczenia uczniów 
dyżurujących odbierających produkty dla całej klasy oraz upoważniony został 
pracownik Szkoły, który dostarczał produkty do poszczególnych klas. Dyrektor 
regularnie kontrolowała jadłospis kuchni szkolnej oraz codziennie - asortyment 
sklepiku szkolnego oraz przeprowadzała rozmowy z wychowawcami na temat 
efektów realizowanych programów. 

(dowód: akta kontroli str. 25-36)  

W badanym okresie realizacja programów oraz wdrażania zasad zdrowego żywienia 
była przedmiotem jednej z czterech kontroli PPIS, która nie wykazała 
nieprawidłowości w tym zakresie41. 

(dowód: akta kontroli str. 9-24) 

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

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze.   

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe 
nawyki żywieniowe 

Według informacji za rok szkolny 2015/2016 z działań towarzyszących  
o charakterze edukacyjnym przeprowadzonych w ramach programu „Owoce  
i warzywa w szkole”42, przekazanej do dyrektora oddziału terenowego ARR, 
przeprowadzono w Szkole: konkurs plastyczny, wycieczkę do sklepu warzywnego, 
warsztaty kulinarne uwzględniające przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowego 
odżywiania, wspólne spożywanie drugiego śniadania, wystawy, prezentacje, apel 
oraz filmy edukacyjne. Środki finansowe na realizację działań towarzyszących 
(200 zł) pochodziły od rodziców, sponsorów oraz ze środków rady rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 214-221) 

Działania edukacyjne i organizacyjne Szkoły prowadzone w latach 2015-2016, 
mające na celu promowanie zasad zdrowego żywienia, polegały w szczególności na 
tym, że: 

 uczniowie klasy III z nauczycielami uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”, gdzie wspólnie przygotowywano i konsumowano 

                                                      
41 W badanym okresie przedmiotem kontroli były: (1) ocena przygotowania Szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016 
(protokół z 28 sierpnia 2015 r.) – nie stwierdzono nieprawidłowości; (2) ocena stanu sanitarnego Szkoły, ocena realizacji 
ogólnych wymogów bhp, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich 
mieszanin w placówkach ocena przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych (2 października 2015 r.) – nie stwierdzono nieprawidłowości; (3) kontrola żywności z oceną stanu 
sanitarnego Szkoły (25 kwietnia 2016 r.) – nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeanalizowano jadłospis dekadowy (nie 
powtarzał się); posiłki podawane dzieciom były kolorowe i sporządzane w różnych technikach kulinarnych; mleko dla dzieci 
klas I-III było przechowywane w jasnym przewiewnym pomieszczeniu na paletach; (4) ocena przygotowania Szkoły do nowego 
roku szkolnego 2016/2017 (17 sierpnia 2016 r.). 
42 Załącznik IX do warunków uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”.  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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witaminowe kanapki; 

 w ramach projektu „W krainie witaminy” uczniowie z nauczycielami i pielęgniarką 
szkolną przygotowywali zdrowe surówki i sałatki, a na wspólnym apelu obejrzeli 
film edukacyjny z Pascalem Brodnickim „Zachowaj równowagę”; 

 uczniowie przygotowywali plakaty o tematyce związanie ze zdrowym 
odżywianiem, uczestniczyli w przedstawieniu teatrzyku na ten temat, 
a uczniowie klas I odbywali wizyty edukacyjne w gabinecie stomatologicznym, 
dotyczące problemu spożywania słodyczy oraz ich wpływu na zdrowie43. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225)  

Ponadto w Szkole, w okresie objętym kontrolą, organizowano konkursy plastyczne  
o tematyce prozdrowotnej, zapraszano teatry profilaktyczne z przedstawieniami  
o tematyce prozdrowotnej oraz zapraszano przedstawicieli PPIS na pogadanki 
profilaktyczne o zdrowym odżywianiu. Z okazji Dnia Dziecka rodzice przygotowywali 
zdrowe kanapki dla wszystkich uczniów. W klasach organizowano hodowle warzyw, 
takich jak rzeżucha, szczypiorek, rzodkiewka oraz przygotowywane były 
okazjonalne wystawy warzyw i owoców sezonowych. We wrześniu 2015 r. 
uczniowie klasy II brali udział w spotkaniu edukacyjno-integracyjnym „Święto 
pieczonego ziemniaka”. W roku szkolnym 2015/2016, w ramach profilaktyki 
prozdrowotnej uczniowie brali udział w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych 
(lekkoatletyka, gry zespołowe), a dla uczniów klas III zorganizowano koło taneczno-
gimnastyczne. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie wiedzy 
na temat zdrowia i jego ochrony „Meditest” oraz w konkursie plastycznym „Pokonaj 
cukrzycę”. Działania edukacyjne przeprowadzali nauczyciele, przedstawiciele PPIS, 
intendentka oraz pielęgniarka szkolna. Nauczyciele w klasach nauczania 
zintegrowanego spożywali wraz z uczniami drugie śniadanie w klasie oraz zachęcali 
do spożywania produktów otrzymanych w ramach realizowanych programów. 

W Szkole nie umieszczano reklam żywności niezalecanej, a w dyspozycji 
nauczycieli oraz pielęgniarki szkolnej znajdowały się materiały informacyjne 
na temat prawidłowego żywienia. Szkoła nie posiadała certyfikatu „Szkoła Przyjazna 
Żywieniu i Aktywności Fizycznej”44. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 25-36, 226-229)  

Dyrektor Szkoły, oceniając współpracę z rodzicami w zakresie kształtowania 
nawyków żywieniowych dzieci podała w swoich wyjaśnieniach, że rodzice nabywali 
dla dzieci słone przekąski, słodycze, słodzone napoje. Często nie uświadamiali 
sobie problemu nadwagi, czy też otyłości swoich dzieci, zwalniając je z zajęć 
wychowania fizycznego. Niektórzy rodzice traktowali problem poważnie angażując 
dzieci w dodatkowe zajęcia w-f, przygotowując zdrowe kanapki, czy dając do picia 
wodę, a nie słodkie napoje. 

(dowód: akta kontroli str. 25-36)   

Przeprowadzone przez NIK badanie ankietowe wśród rodziców i nauczycieli Szkoły 
wykazało m.in., że: 

 rodzice uczniów klas I-III ocenili podejmowane przez Szkołę działania w celu 
kształtowania nawyków żywieniowych dzieci jako wystarczające: zdecydowanie 
tak – 21 (14,7% ankietowanych); raczej tak – 57 (40%); raczej nie – 9 (6,3%); 
zdecydowanie nie – 1; 

 rodzice uczniów klas IV-VI ocenili podejmowane przez Szkołę działania w celu 

                                                      
43 Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów przedszkolnych oraz z realizacji zadań 
pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2015/2016. 
44 W ramach programu „Zachowaj równowagę”.  
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kształtowania nawyków żywieniowych dzieci jako wystarczające: zdecydowanie 
tak – 11 (6,3% ankietowanych); raczej tak – 48 (27,6%); raczej nie – 4 (2,3%); 
zdecydowanie nie – 1; 

 nauczyciele za najskuteczniejsze z form poznawania przez dzieci w szkole 
prawidłowych zasad żywieniowych uznali: zajęcia dydaktyczne w szkole – 
27 (81,8% ankietowanych); wspólne sporządzanie posiłków – 26 (78,8%); 
zajęcia dydaktyczne poza terenem szkoły – 6 (18,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 230-271) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli45, wnosi o podjęcie działań na rzecz poprawy jakości 
serwowanych dzieciom obiadów poprzez zachowanie obowiązujących norm 
żywieniowych. 

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 Bydgoszczy. 

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 wniosku 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. 

Bydgoszcz, dnia        grudnia 2016 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Sławomir Kierat 

doradca ekonomiczny 
 

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

 

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

 

                                                      
45 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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