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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Toruniu  

ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

 

Marek Olszewski, Starosta Toruński wybrany 17 listopada 2018 r.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Mirosław 
Graczyk od 2010 r. 

 

(akta kontroli str. 3-5) 

  

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

  

 

Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli1 oraz ewentualnie okres 
wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność). 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Bydgoszczy 

 

 Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/187/2018 z 5 listopada 2018 r.  

 Wiesław Warzocha, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/175/2018 z 25 października 2018 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Powiat toruński prawidłowo przygotował zmiany w strukturze szkolnictwa na swoim 
terenie. Przepisy reorganizujące powiatową sieć szkół przyjęto w obowiązującym 
trybie i w wymaganym terminie. Zaplanowano na rok szkolny 2019/2020 
proporcjonalnie więcej miejsc we wszystkich typach szkół. Inwestycja prowadzona 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz istniejąca baza lokalowa 
w pozostałych szkołach umożliwiły przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku 
szkolnym 2019/2020 bez pogorszenia warunków nauczania. Monitorowano stan 
zatrudnienia kadry nauczycielskiej, diagnozując potrzeby w tym zakresie.   

 

                                                      
1 20 grudnia 2018 r.  
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524,  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

1.1. W roku szkolnym 2018/2019 powiat toruński realizował zadania oświatowe 
poprzez prowadzenie pięciu szkół i placówek oświatowych, dla których jest organem 
prowadzącym, tj.: 

 Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży4,  

 Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie5,  

 Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży6,  

 Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży. 

Powiat toruński jako organ prowadzący finansował ich utrzymanie. Ze względu na 
lokalizację Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie prowadził 
własną obsługę ekonomiczno – finansową. Pozostałe placówki, mające swoją 
siedzibę w Chełmży obsługiwała księgowość w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Chełmży, która podlegała bezpośrednio Dyrektorowi tej placówki. 

Z mocy prawa z dniem 1 września 2017 r. zostały przekształcone: 

 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową7, 

 zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia8, 

 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (szkoła ponadgimnazjalna) 
w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (szkoła ponadpodstawowa)9, 

 szkoła policealna (szkoła ponadgimnazjalna) w szkołę policealną (szkoła 
ponadpodstawowa)10.  

Zaplanowano na 1 września 2019 r. przekształcenie: 

 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

 4-letniego technikum w 5-letnie technikum. 
Gimnazja miały ulegać od 31 sierpnia 2017 r. stopniowej likwidacji, 
przekształceniom lub włączeniu do szkół. Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum 
Nr 2 Specjalne w Chełmży włączono do 8-letniej Szkoły Podstawowej Nr 4 
Specjalnej w Chełmży.  

(akta kontroli str. 6-14) 

                                                      
4 W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla Dorosłych. 
5 W skład Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, 

Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna dla 
Dorosłych. 

6 W skład Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna, klasy 
dotychczasowego Gimnazjum Nr 2 Specjalnego, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Branżowa 
Szkoła I stopnia Nr 2.  

7 6-letnia Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna z siedzibą w Chełmży została przekształcona w 8-letnią Szkołę 
Podstawową Nr 4 Specjalną z siedzibą w Chełmży.  

8 Zasadnicza Szkoła Zawodowa z siedzibą w Gronowie została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia z 
siedzibą w Gronowie. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 z siedzibą w Chełmży została przekształcona w 
Branżową Szkołę I Stopnia z siedzibą w Chełmży. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna z siedzibą w 
Chełmży została przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 z siedzibą w Chełmży. 

9 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jako szkoła ponadgimnazjalna z siedzibą w Chełmży 
została przekształcona w 3-letnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy jako szkołę ponadpodstawową 
z siedzibą w Chełmży. 

10 Szkoła Policealna dla Dorosłych jako szkoła ponadgimnazjalna z siedzibą w Chełmży została przekształcona 
w Szkołę Policealną dla Dorosłych jako szkołę ponadpodstawową z siedzibą w Chełmży. Szkoła Policealna 
dla Dorosłych z siedzibą w Gronowie jako szkoła ponadgimnazjalna została przekształcona w Szkołę 
Policealną dla Dorosłych jako szkołę ponadpodstawową z siedzibą w Gronowie. 
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1.2. Rada Powiatu Toruńskiego 30 marca 2017 r. podjęła uchwałę nr XXVI/168/2017 
dostosowując sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, oraz ustalając sieć szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu toruńskiego na okres od  
1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.    

Przepisy reorganizujące sieć szkół przyjęto w obowiązującym trybie i wymaganym 
terminie. 

(akta kontroli str. 7-11) 

1.3. W ewidencji powiatu toruńskiego nie były zarejestrowane szkoły prowadzone 
przez osoby prawne, niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby 
fizyczne prowadzące niepubliczną zasadniczą szkołę zawodową. 

(akta kontroli str. 16, 159) 

1.4. W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 (na 30 
września) liczba uczniów rozpoczynających naukę w I klasach w szkołach 
prowadzonych przez powiat toruński (bez szkół specjalnych) wyniosła odpowiednio: 
257, 256, 213, 205. Natomiast procentowy udział tej liczby w całej populacji 
szesnastolatków zamieszkałych na terenie powiatu11 wyniósł odpowiednio: 22,4%; 
18,9%; 16,6%; 16,2%. W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 (na 
30 września) liczba uczniów ostatniej klasy gimnazjów (III klasa) na terenie powiatu 
toruńskiego wyniosła odpowiednio: 1354, 1284, 961.  

 (akta kontroli str. 15, 26, 220-221) 

1.5. W badanym okresie w szkołach prowadzonych przez powiat toruński oferowano 
m.in.: 

 profile nauczania: paramilitarne, kosmetyczne, psychoedukacyjne, 
humanistyczno-artystyczny, matematyczno-przyrodniczy, sportowy, artystyczno-
dziennikarski, menadżerski, ogólny, europejski; 

 kształcenie w zawodach: sprzedawcy, inne zawody w ramach tworzenia klas 
wielozawodowych, kucharz, fryzjer, magazynier logistyk, wędliniarz, cukiernik, 
piekarz, asystent fryzjera, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 

 kształcenie w zawodzie technik: mechanizacji rolnictwa, hotelarstwa, 
ekonomista, obsługi turystycznej, handlowiec, informatyk, żywienia i usług 
gastronomicznych, logistyk, usług fryzjerskich, technologii żywności. 

Na rok szkolny 2019/2020 w szkołach powiatu toruńskiego zaplanowano 
następującą ofertę: 

 w liceach ogólnokształcących profile nauczania: ogólne, 

 kształcenie w zawodach: kucharz, wielozawodowa, mechanik – operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, kierowca mechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych; elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 
krawcowa, monter zabudowy; 

 kształcenie w zawodach technik: informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, 
logistyk, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, hotelarstwa, pojazdów 
samochodowych,  

Na 30 września poszczególnych lat szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
liczba uczniów ogółem w powiecie toruńskim i w klasach pierwszych szkołach 
ponadpodstawowych (bez szkół specjalnych) wyniosła odpowiednio: 734 i 256, 715 
i 213, 674 i 205.   

                                                      
11 W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2018/2019 liczba całej populacji szesnastolatków zamieszkałych 

na terenie powiatu wyniosła odpowiednio: 1149, 1354, 1284, 1267. 
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W powiecie toruńskim zaplanowano na rok szkolny 2019/2020 utworzenie: 

 27 oddziałów klas pierwszych prowadzonych przez powiat toruński, łącznie dla 
684 uczniów (średnia liczba uczniów – 25,3), 

 332 miejsca dla absolwentów szkół podstawowych (w liceach 
ogólnokształcących – 54, w technikach – 204, w szkołach branżowych I stopnia 
– 74) i 352 dla absolwentów gimnazjów (w liceach ogólnokształcących – 74,  
w technikach – 74, w szkołach branżowych I stopnia – 74).12 

Zaplanowano ofertę edukacyjną o takim samym dostępie dla absolwentów 
gimnazjów jak i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. 

(akta kontroli str. 18-52, 72, 77-156, 220-221) 

1.6. W poprzednich latach szkoły miały większą liczbę uczniów i baza Zespołu 
Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie została rozbudowana. 
W związku z analizami dotyczącymi zwiększonej liczby kandydatów do nauki 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży w roku szkolnym 2019/2020 
rozpoczęto zagospodarowanie strychu budynku, w ramach którego zaplanowano 
powstanie czterech nowych pracowni: informatyczna (informatyk), multimedialna 
(logistyk, informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych), fryzjerska  
i kosmetyczna (do kształcenia ustawicznego) i budowę windy. Inwestycja 
realizowana była w ramach projektu nr RPKP.06.04.03-04-004/17 pn. „Zmiana 
sposobu użytkowania strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy 
ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy zewnętrznej” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-020, działanie 6.4. Rewitalizacja i inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zgodnie z umową zawartą dnia 
27 listopada 2018 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych miało miejsce dnia 1 sierpnia 2018 r., zakończenie 
zaplanowano na czerwiec 2019 r. Zgodnie z umową wydatki i dofinansowanie 
projektu przedstawiało się następująco: wydatki ogółem - 1 695 000,00 zł, wydatki 
kwalifikowalne - 1 680 240,00 zł; dofinansowanie UE - 1 428 035,97 zł. 

(akta kontroli str. 76) 

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa podał, że: 

 dyrektorzy corocznie składali wnioski o dofinansowanie dokształcania 
nauczycieli. Biorą w nich pod uwagę takie formy kształcenia zawodowego, które 
pozwalały na wprowadzenie do procesu dydaktycznego planowanych nowych 
zawodów. Poszerzali tym samym ofertę edukacyjną swej szkoły;  

 w marcu w przygotowywanym arkuszu organizacyjnym znajdą się wiążące 
informacje o uruchomieniu kształcenia w nowych zawodach.     

 w latach 2016-2018 powiat toruński poprzez przyjęcie budżetu na realizacje 
zadań oświatowych zawiadamiał dyrektorów prowadzonych szkół o zakresie 
przygotowań warunków lokalowych i wyposażenia oraz kadrowych skutkujących 
przygotowaniem szkół na potrzeby kształcenia absolwentów szkół 
podstawowych oraz gimnazjów od roku szkolnego 2019/2020.   

(akta kontroli str. 183-188) 

Powiat toruński od 2015 r. realizował projekty współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego dofinansowano zakup 
doposażenia dla pracowni nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe:  

                                                      
12 W roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu toruńskiego było 1127 uczniów w klasach VIII szkół 

podstawowych i 961 uczniów w III klasach gimnazjalnych. 
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 projekt „Powiatowy paszport do kariery” realizowany w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 30 września 2015 r., zakupiono wyposażenie dla pracowni nauki 
zawodu/warsztatów/sal przedmiotów zawodowych; 

 projekt „Powiatowi Zwiadowcy” realizowany w okresie od 1 listopada 2017 r. do 
30 września 2020 r., zaplanowano zakup wyposażenia do 8 pracowni 
szkolnych; 

 projekt „EduAkcja w technikach” realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 
zakupiono wyposażenie dla pracowni nauki zawodu/warsztatów/sal 
przedmiotów zawodowych.  

(akta kontroli str. 53-55) 

1.7. W latach 2016-2018 powiat toruński nie kierował zaleceń do szkół dotyczących 
przygotowania warunków lokalowych, ponieważ omawiane one były na bieżąco  
w czasie konsultacji z dyrektorami placówek13. Wyniki ustaleń zawarte zostały  
w planach inwestycyjnych i remontowych we wszystkich szkołach. Wyposażenie 
w środki dydaktyczne było systematycznie realizowane zgodnie 
z zapotrzebowaniem wynikającym ze specyfiki kształcenia uczniów.    

W związku z w prowadzeniem zmian w systemie oświaty nie odnotowano skarg  
i wniosków. 

(akta kontroli str. 157, 182, 187, 189-219) 

1.8. Na 30 września 2018 r. liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez powiat toruński wyniosła 147, z tego 68 - zatrudnieni  
w wymiarze powyżej 1,1 etatu (46,3%); 55 - zatrudnieni w wymiarze pomiędzy 0,5  
a 1,1 etatu (37,4%); 24 - zatrudnieni w wymiarze do 0,5 etatu (16,3%). W przypadku 
braków kadrowych Dyrektorzy składali indywidualne wnioski o zwiększenie 
etatyzacji.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa podał, że:  

 dyrektorzy szkół w miarę potrzeb na bieżąco monitorowali zapotrzebowanie na 
kadrę pedagogiczną;  

 w związku z przewidywanym zdublowaniem naboru do klas I w roku szkolnym 
2019/2020 dyrektorzy szkół nie zwalniali nauczycieli ograniczając zatrudnienie, 
co stanowiło rezerwę stanu kadrowego na większą liczbę młodzieży. 

 taką rezerwę stanowili także nauczyciele zatrudnieni w szkołach w niepełnym 
wymiarze godzin.   

(akta kontroli str. 35, 186) 

1.9. Zgodnie z zaleceniami powiatu toruńskiego dotyczącymi przygotowania szkół  
w zakresie inwestycji i remontów dyrektorzy szkół podjęli działania organizacyjne, 
które umożliwiły realizację polityki oświatowej powiatu na zwiększenie potrzeb 
lokalowych i kadrowych na rok szkolny 2019/2020. Doraźne zalecenia i uwagi 
w formie konsultacji koordynował wydział finansowy oraz wydział architektury  
i budownictwa. Zakres realizowanych zadań miał na celu zabezpieczenie potrzeb 
lokalowych wynikających z przygotowania warunków do przyszłych oddziałów  
w szkołach w związku ze zmianami w systemie oświaty i przyjęciem do szkół 
podwójnego rocznika uczniów.  

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa podał, że: powiat 
toruński nie ograniczy liczby uczniów planowanych do przyjęcia także w roku 
szkolnym 2019/2020, co zapewniają dobre warunki lokalowe we wszystkich 

                                                      
13 Wizyty dyrektorów szkół i konsultacje ze Starostą i Wicestarostą, posiedzenia Komisji Edukacji na terenie 

szkół, wyjazdowe posiedzenia Zarządu do szkół, spotkania kierownictwa z dyrektorami szkół. 
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placówkach. Ze względu na niż demograficzny oraz malejącą liczbę uczniów  
i słuchaczy w ostatnich latach maksymalnej liczby podwójnego rocznika 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów pozwoli na poprawę funkcjonowania 
szkół oraz na lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie kadry pedagogicznej. 

(akta kontroli str. 184) 

1.10. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa podał, że: 

 począwszy od 2015 roku występował systematyczny spadek liczby uczniów w 
szkołach powiatu toruńskiego, co też było symptomem ogólnej tendencji 
zniżkowej ze względu na niż demograficzny występujący w całym kraju oraz 
odpływem uczniów do innych szkół;  

 podjęto szereg działań zmierzających do poszerzenia oferty szkolnictwa 
zawodowego i przygotowania do uruchomienia nowych zawodów;  

 w tym okresie doposażono i uruchomiono nauczanie w zawodach: technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, 
technik logistyk. W szkole branżowej I stopnia w zawodach: mechanik - operator 
pojazdów i maszyn rolniczych, klasa wielozawodowa w zawodach: mechanik 
pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
kucharz, inne; 

 szczególnego wysiłku wymagało przeprofilowanie funkcjonowania Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, który bazował na nauczaniu w liceum 
ogólnokształcącym. Utworzono w tej placówce Centrum Kształcenia 
Ustawicznego oraz przystąpiono do tworzenia klas zawodowych na poziomie 
technikum i szkoły zawodowej. Wprowadzano sukcesywnie nowe kierunki 
nauczanych zawodów: technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, kucharz, opiekun dziecięcy. Uruchomiono nową 
pracownię gastronomiczną, hotelarską oraz zmodernizowano pracownie 
informatyczne.   

(akta kontroli str. 184-188) 

Wśród uczniów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych 
przeprowadzano diagnozę odnośnie dalszych planów edukacyjno-zawodowych, 
rozesłano ankiety, prowadzono spotkania. Wyniki ankiet i prowadzonych diagnoz 
pozwoliły na ukierunkowanie oferty edukacyjnej na przyszłe lata.  

 (akta kontroli str. 56-71) 

W szkołach powiatu toruńskiego odbywały się w okresie wiosennym „Drzwi 
Otwarte”, podczas których można było zapoznać się z ofertą edukacyjną. 
Przedstawiciele szkół ponadpodstawowych odwiedzali gimnazja prezentując swoją 
ofertę edukacyjną. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży opracował „Grę 
Miejską” skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych zachęcając do podjęcia 
edukacji w tej szkole. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 
organizował corocznie w maju imprezę „Wiosna w Gronowie”, obejmującą swym 
zasięgiem powiat toruński. Na imprezie tej prezentowano całą ofertę edukacyjnych 
możliwości. Szkoły prowadziły swój profil w serwisie społecznościowym oraz stronę 
internetową, na których prezentowano np. program edukacyjny Erasmus+, projekt 
„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, co mogło stanowić zachętę do podjęcia 
nauki w danej szkole.   

(akta kontroli str. 158) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Bydgoszcz, ….. stycznia 2019 r. 

 

 

 

 
Kontroler 

               Andrzej Maciejski 

           główny specjalista k.p. 
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