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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie 

Kontroler Stanisław Dziwisz, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKR/146/2016 
z 12 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego w Krakowie (Szkoła) należąca 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie (Zespół), ul. Porzeczkowa 3,              
31-234 Kraków. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Lachowicz - Stankiewicz – Dyrektor Zespołu (Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Szkoła wdrażając zasady zdrowego żywienia podejmowała wiele działań w ramach 
realizacji podstawy programowej oraz dedykowanych programów żywieniowych 
i prozdrowotnych3. Ponadto Szkoła realizowała liczne działania edukacyjne w zakresie 
kształtowania u uczniów nawyków zdrowego żywienia. Nauczyciele przekazywali wiedzę 
o prawidłowych nawykach żywieniowych poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz 
praktycznych. Organizowano także zajęcia plastyczne i konkursy, których tematem było 
zdrowe odżywianie. Szkoła zapewniła uczniom możliwość uczestniczenia w roku szkolnym 
w różnych zajęciach sportowych, a w okresie ferii i wakacji organizowała dla chętnych 
uczniów zajęcia gry i zabawy ruchowe. Działania te zostały przez ponad 98% 
ankietowanych przez NIK rodziców ocenione jako wystarczające. Nie przełożyły się one 
jednak w pełni na zmianę nawyków żywieniowych uczniów, o czym świadczą: wzrost liczby 
dzieci z zaburzeniami wagi ciała, wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców 
i nauczycieli oraz zastrzeżenia inspekcji sanitarnej co do składu i wartości odżywczej 
przygotowywanych w Zespole posiłków. 

W ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”, zapewniono uczniom owoce i warzywa 
w asortymencie i porcjach określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 18 czerwca 2015 r.4, a w ramach programu „Mleko w szkole” mleko UHT 
w kartonikach o pojemności 0,25l. Owoce i warzywa, co do zasady, przekazywano dzieciom 
w dniu ich dostarczenia, a mleko przechowywano w sposób gwarantujący zachowanie jego 
jakości. Uczniom zapewniono możliwość konsumpcji drugiego śniadania na przeznaczonej 
do tego przerwie, przy czym dzieci z klas I-III spożywały posiłki wraz z nauczycielami. 

W dobrych warunkach w stołówce szkolnej umożliwiono uczniom spożywanie obiadu, w tym 
uczniom o trudnej sytuacji materialnej finansowanego w ramach programu „Pomoc państwa 

                                                      
1 Kontrolą objęto rok szkolny 2015/2016 i 2016-2017 do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 21 grudnia 2016 r., 
natomiast dane statystyczne zaprezentowane zostały od roku szkolnego 2012/2013. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową.  

3 Mleko w Szkole”, „Owoce i warzywa w Szkole”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, „Śniadanie daje moc” (od roku 
szkolnego 2015/2016) oraz „Trzymaj formę” (od roku szkolnego 2016/2017). 

4 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), zwane dalej: rozporządzeniem MRiRW. 

Ocena ogólna2 
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w zakresie dożywiania”. Wprowadzono rozwiązania usprawniające dystrybucję i sprawne 
spożywanie przez uczniów obiadów, w szczególności wcześniejsze umieszczenie 
na stołach kompotów lub wody, pomoc nauczycieli dla najmłodszych oraz przypisanie 
każdemu uczniowi niezmiennego w całym roku szkolnym miejsca na stołówce.  

W wyniku przeprowadzonych w latach szkolnych 2014/2015 – 2015/2016 przez pielęgniarkę 
szkolną badań stwierdzono, że aż 23,6% przebadanych uczniów miało nieprawidłową wagę 
ciała, w tym: 3,8% uczniów miało niedowagę, 13,5% nadwagę, a 6,3% dzieci było otyłych, 
o czym do czasu kontroli Dyrektor Szkoły nie była informowana. Jak wynika z badania 
ankietowego, jedno z założeń programów „Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” 
mających wpływać na wykształcenie nawyku codziennego spożywania tych produktów, 
a tym samym na skuteczność realizowanych programów, tj. spożywanie ich w dniu 
otrzymania na terenie szkoły, było realizowane tylko przez 36% uczniów. 
Jednym z powodów przynoszenia ich do domu może być zbyt małe urozmaicenie, co jako 
wadę programu w przypadku mleka wskazało 29,5% ankietowanych rodziców, 
a w przypadku owoców i warzyw 8,8%.  

Stwierdzone przez Inspekcję Sanitarną nieprawidłowości w asortymencie sklepiku 
i automatu do sprzedaży żywności oraz w jadłospisach świadczą o konieczności 
zwiększenia nadzoru nad jakością produktów udostępnianych uczniom do spożycia 
na terenie Szkoły.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych  

1.1. Liczba uczniów z niedowagą, nadwagą i otyłością 

W latach szkolnych 2012/2013 - 2016/2017 Szkoła kształciła odpowiednio: 310, 317, 355, 
405 i 384 uczniów. W latach 2014/2015 – 2015/2016 szkolna pielęgniarka przeprowadziła 
pomiary wysokości i masy ciała, określając współczynnik masy ciała dla odpowiednio: 
90 i 118 uczniów. W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono, że aż 23,6% 
przebadanych uczniów miało nieprawidłową wagę ciała, w tym: 3,8% uczniów miało 
niedowagę, 13,5% nadwagę, a 6,3% dzieci było otyłych. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

Dyrektor Zespołu nie otrzymywała informacji zbiorczych dot. problemu niedożywienia, 
nadwagi i otyłości wśród uczniów. Stosownie do § 3 zawartej z NZOZ Białyprądnik 
Sp. z o.o. (NZOZ) umową użyczenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej, biorący do używania był zobowiązany do składania na prośbę Dyrektora 
Szkoły, merytorycznych sprawozdań z realizacji opieki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
nad uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93) 

Dyrektor Zespołu oświadczyła, że rodzice dzieci z niedowagą oraz problemami nadwagi 
i otyłości otrzymują od pielęgniarek informację ze wskazaniem kontroli lekarskiej. Natomiast 
pielęgniarka zgłasza dyrektorowi problem dziecka, które w danym dniu nie zjadło śniadania 
lub nie ma drugiego śniadania. W takim przypadku organizuje się na stołówce podanie 
dziecku zupy (również wtedy, gdy nie jest zapisane na obiady). Zawsze po przypadkach 
zasłabnięcia bada się przyczynę pod kątem, czy dziecko nie jest głodne i podejmuje 
stosowne czynności (…). 
Dyrektor Zespołu wyjaśniła także, że problem nadwagi i otyłości jest diagnozowany przez 
dyrektora:  
a) na podstawie własnych obserwacji uczniów podczas zajęć, hospitacji lekcji oraz 

kontaktów z uczniami podczas załatwiania spraw i rozwiązywania problemów 
uczniowskich; 

b) poprzez informacje od wychowawców klas, wychowawców świetlicy oraz nauczycieli wf 
o skali tego problemu w poszczególnych oddziałach. 

(dowód: akta kontroli str. 46-50) 

 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Pielęgniarka z NZOZ oświadczyła, że nie prowadzi zestawień statystycznych odnotowując 
występujące zaburzenia w zakresie rozwoju somatycznego w dokumentacji medycznej 
ucznia. Dyrektora Zespołu informuje jedynie o przeprowadzeniu badań oraz o określonej 
grupie wiekowej. Ponadto przypomina pisemnie i telefonicznie o konieczności zwrotu karty, 
po przeprowadzonym badaniu bilansowym. Karty bilansowe są przekazywane rodzicom 
z informacją o konieczności udania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu 
przeprowadzenia badania bilansowego. Pielęgniarka wskazała, że prowadzenie badań 
przesiewowych jest „dobrą okazją” do rozmowy indywidualnej z uczniem, przekazania 
podstawowych informacji dotyczących np. sposobu odżywiania, czy aktywności fizycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 87-91) 

1.2. Program wychowawczy i program profilaktyki 

W programie wychowawczym Szkoły wskazano, że do celów i zadań szkoły należy między 
innymi kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych oraz promocja 
zdrowego stylu życia. Założono, że zadania te będą realizowane poprzez objęcie uczniów 
opieką medyczną, wdrażanie programów profilaktycznych oraz włączanie się 
w ogólnopolskie akcje profilaktyki zdrowotnej, a także podejmowanie działań dotyczących 
promocji zdrowia i organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
W Programie profilaktyki Szkoły założono, że w celu promowania zasad higieny osobistej 
i zdrowego odżywiania realizowane będą miedzy innymi zadania polegające: 

 uświadamianiu dzieciom i rodzicom groźnych następstw anoreksji, bulimii i otyłości 
(m.in. poprzez pogadanki z uczniami, rodzicami i spotkania z higienistką); 

 kontroli artykułów sprzedawanych w sklepiku szkolnym. 

Jako działanie mające na celu wyrabianie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności 
za zdrowie fizyczne i psychiczne wskazano propagowanie zajęć sportowych, w tym 
współpraca z Uczniowskim Klubem Sportowym „Relax”. 

(dowód: akta kontroli str. 9-31) 

Uczniowie klas III mają zajęcia na basenie (2 godziny tygodniowo). Przy szkole działa 
Uczniowski  Klub Sportowy „Relax”. Zgodnie z harmonogramem zajęć UKS „Relax”, w roku 
szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkoły podstawowej organizowane są zajęcia z: piłki 
nożnej, koszykówki (klasy 4-6), karate oraz szachy. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 51-57) 

W planie pracy Zespołu na rok szkolny 2015/2016 jednym z celów wiodących były działania 
na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Jego realizacja miała być zapewniona poprzez 
realizację programów profilaktyki  i kształtowanie higieny żywienia uznając, że właściwe 
odżywianie się jest warunkiem zdrowia. Osobami odpowiedzialnymi za realizację tych 
zadań, zgodnie z planem pracy byli, wszyscy nauczyciele, kierownik żywienia, pracownicy 
kuchni i pielęgniarka szkolna. 

(dowód: akta kontroli str. 9,32-45) 

W planie pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2016/2017 wskazano, że jednym 
z realizowanych zadań jest promowanie zdrowego trybu życia, w tym ruchu i prawidłowego 
odżywiania. 

(dowód: akta kontroli str. 6-8) 

Szkoła brała udział w następujących programach, obejmujących swoim zakresem 
kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u uczniów: 

 Owoce i warzywa w szkole, 

 Mleko w szkole, 

 Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 

 Trzymaj formę5, 

 Śniadanie daje moc6. 
(dowód: akta kontroli str. 58-59)  

                                                      
5 W obecnym roku szkolnym 

6 Od roku szkolnego 2015/2016. 
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Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że koordynuje programy żywieniowe poprzez: przydzielanie 
obiadów z puli dyrektora, kontrolę działań osób nadzorujących realizację programów, w tym 
wydających mleko, warzywa i owoce, a także omawianie działań prozdrowotnych na radach 
pedagogicznych oraz podczas zebrań zespołów wychowawczych. 

Mleko w szkole wydawane było dzieciom w poniedziałki, środy i piątki, a warzywa i owoce 
we wtorki i czwartki.  

(dowód: akta kontroli str. 46-50, 558)  

W roku szkolnym 2015/2016 w Szkoła prowadziła szereg zajęć dodatkowych, w tym zajęć 
ruchowych takich jak: gimnastyka korekcyjna, szachy oraz Dance & Fitnes. W obecnym 
roku szkolnym, w związku z nowelizacją art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
Karta Nauczyciela7 oraz komunikatem Małopolskiego Kuratora Oświaty z 22 września 2016 
r.8 Szkoła nie prowadzi ww. zajęć.  

Szkoła organizowała co roku akcje: „Zima w Szkole” i „Lato w Szkole”, w trakcie których 
(w czasie odpowiednio ferii zimowych i wakacji) przez kilka dni (wakacje – dwa tygodnie) 
chętni uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczyli między innymi w grach i zabawach 
ruchowych (np.: gry sportowe na sali gimnastycznej, poranna gimnastyka, wycieczki, basen, 
gry terenowe itp.). Organizowane były również Mistrzostwa szkoły w narciarstwie 
zjazdowym i snowboardzie. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 150-152) 

1.3. Program „Owoce i warzywa w szkole” 

W latach szkolnych 2012/2013-2016/20179 w programie uczestniczyły wszystkie dzieci klas 
I-III, tj. odpowiednio 183, 188, 194, 227 i 211 uczniów.  

 (dowód: akta kontroli str. 58-59) 

W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017 owoce i warzywa dostarczane były przez 
dostawcę wpisanego do wykazu zatwierdzonych dostawców do programu „Owoce 
i warzywa w szkole”. Szkoła zawarła w powyższych latach umowy nieodpłatnego 
dostarczania owoców i warzyw z wybranym dostawcą na formularzu określonym 
w załączniku do warunków uczestnictwa w programie na dany rok szkolny. 

Opiekunowie uczniów biorących udział w programie podpisali zgodę na ich uczestnictwo 
do czasu zakończenia edukacji w Szkole. Równocześnie wyrażali zgodę na udział 
ich podopiecznych w programie „Mleko w szkole”.  

 W roku szkolnym 2015/2016 dostawy owoców i warzyw do Szkoły odbywały się, zgodnie 
z § 6 ust. 9 umów zawartych przez Szkołę z dostawcą, dwa razy w tygodniu w godzinach 
porannych (od 700 do 1200) przy wykorzystaniu samochodu dostawczego spełniającego 
wymogi sanitarne.  

(dowód: akta kontroli str. 62-81, 94-97) 

W ramach realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z klas I do III otrzymali 
w I semestrze 22 oraz w II semestrze 21 zróżnicowanych porcji owocowo-warzywnych, 
składających się z jednego owocu lub przetworu owocowego (sok) oraz warzywa lub 
przetworu warzywnego (sok). W okresie od 23 września do 4 grudnia 2015 r., każdy uczeń 
otrzymał: dziesięć porcji jabłek; jedenaście – marchwi; siedem – gruszki; pięć – rzodkiewki; 
po dwie porcje soku owocowego, soku warzywnego i słodkiej papryki oraz po jednej porcji 
borówek, pomidorów i kalarepy. W II semestrze, w okresie od 1 lutego do 28 kwietnia 2016 
r., każdy uczeń otrzymał: po dwanaście porcji jabłek i marchwi; sześć – gruszek; pięć – 
rzodkiewek; po dwie porcje soku owocowego i warzywnego oraz pomidorów oraz jedną 
porcję truskawek. Program realizowany był w Szkole w terminie określonym w § 2 pkt 1a i b 
rozporządzenia MRiRW. Liczba porcji oraz przekazanych w nich owoców i warzyw jak 
również przetworów owocowo-warzywnych była zgodna z pkt. 3, 4 i 5 załącznika 
do rozporządzenia MRiRW oraz § 6 ust. 6 zawartych z dostawcami umów.  

                                                      
7 Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm. 

8 http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13408.  

9 Według stanu na 2 listopada 2016 r. 

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=13408
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W każdym z tygodni realizacji programu od dwóch do trzech razy przekazywano uczniom 
poszczególne porcje owoców i warzyw. Zgodnie z pkt. 8 załącznika do rozporządzenia 
MRiRW nie udostępniano dzieciom soków owocowych w ramach tej samej porcji, 
co warzywne lub owocowo-warzywne. 

(dowód: akta kontroli str. 62-81) 

Weryfikacji ilościowej i jakościowej (w tym sprawdzenia daty ważności zamieszczonej 
na opakowaniach) dostarczanych produktów dokonywał wyznaczony pracownik szkoły. 
Dostarczane soki, zgodnie z adnotacją na WZ nie zawierały cukru. Przywożono jedynie 
krajowe jabłka i gruszki. Oględziny sposobu odbioru i dystrybucji produktów wykazały, 
że warzywa (rzodkiewki) zapakowane były w opakowania jednostkowe, a oznakowanie na 
tych opakowaniach zawierało informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a, e-h 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r.10, tj.: nazwę żywności, jej ilość netto, termin przydatności do spożycia, warunki 
przechowywania oraz nazwę producenta i jego adres. 

(dowód: akta kontroli str. 79-85) 

Porcje owoców i warzyw przekładane były do plastikowych skrzynek (każda klasa biorąca 
udział w programie posiada odrębną, oznaczoną skrzynkę). Pracownik odpowiedzialny 
za ich dystrybucję wśród uczniów odliczał liczbę porcji odpowiadającą liczbie dzieci 
w poszczególnych klasach. Następnie skrzynki te zanoszono do klas i przekazywano 
wychowawcom, którzy rozdzielali produkty wśród uczniów. Z informacji przekazanych przez 
wychowawczynię klasy IId wynika, że dzieci nie mają wyznaczonej pory spożywania 
przekazanych produktów. Zaznaczyła, że często dzieci przynoszą owoce i warzywa z domu, 
w związku z czym na przerwie śniadaniowej spożywają te przyniesione.  

(dowód: akta kontroli str. 79-81) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że o momencie spożycia produktów przekazanych w ramach 
Programu decyduje wychowawca klasy, który przebywa z dziećmi i dba o to, by dzieci nie 
spożywały w tym samym czasie produktów przyniesionych z domu i otrzymanych w szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 94-97) 

Analiza realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016 wykazała, że czterokrotnie (9,3%) 
dostawa nastąpiła dzień przed rozdaniem produktów uczniom. Dotyczyło to zestawów: 
gruszka, sok warzywno-owocowy; jabłko, sok warzywno-owocowy; jabłko, rzodkiewka; 
gruszka, pomidor. Pozostałe porcje owoców i warzyw (90,7%), zgodnie z WZ zostały 
przekazane uczniom w dniu dostawy. Zgodnie z adnotacją na porcji rzodkiewki dostarczonej 
w dniu 26 października 2016 r. do Szkoły rzodkiewki powinny być przechowywane 
w temperaturze od +5 do +8ºC. 

 (dowód: akta kontroli str. 82-85) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że dostawa rzodkiewki dzień przez rozdaniem produktów była 
sporadycznym incydentem, który nie wpłynął na jakość produktów, gdyż w miejscu 
przechowywania panowała niska temperatura. Dostawa była w listopadzie, a dodatkowo 
w tej części Szkoły była umiarkowana temperatura ze względu na małą wydajność starego 
pieca.  

(dowód: akta kontroli str. 98-101) 

Dyrektor Zespołu oświadczyła, że nauczyciele klas I-III na wyznaczonej przerwie, 
spożywają wraz z uczniami drugie śniadanie, co potwierdziły przeprowadzone w trakcie 
kontroli oględziny. 

(dowód: akta kontroli str. 46-50 ,79-81, 139-140) 

Badanie ankietowe, przeprowadzone w toku kontroli NIK, dotyczące realizacji 
m.in. programu „Owoce i warzywa w szkole” na próbie 59 rodziców dzieci klas I-III szkoły 
podstawowej wykazało, że 10,5% z nich za wadę programu uznaje zbyt małą częstotliwość 
przekazywania produktów, a 8,8% zbyt małe ich urozmaicenie. Jedynie 36% ankietowanych 
wskazało, że dzieci zawsze zjadają w szkole otrzymane w ramach programu owoce 

                                                      
10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy 
Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE 
oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, Dz.U.UE.L.2011.304.18 ze zm. 
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i warzywa, natomiast 34,5% rodziców potwierdziło, iż dzieci zawsze zjadają produkty, lecz 
ma to miejsce czasem w szkole a czasem w domu. Spośród ankietowanych rodziców 
27,5% zadeklarowało, że ich dzieci przynoszą do domu owoce i warzywa i nie zawsze 
je zjadają.  

 (dowód: akta kontroli str. 173-546) 

1.4. Program „Mleko w szkole” 

W latach szkolnych 2012/2013-2016/201711 w programie „Mleko w szkole uczestniczyło 
od 98,3% do 100% uczniów szkoły podstawowej. W programie nie uczestniczyły dzieci 
odbywające roczne przygotowanie przedszkolne.  

(dowód: akta kontroli str. 58-59, 82-86) 

Mleko otrzymywane w ramach programu „Mleko w szkole” przechowywane było 
w wyodrębnionym do tego celu zamykanym pomieszczeniu. Klucz do pomieszczenia 
posiadał jedynie wyznaczony przez dyrektora pracownik Szkoły, odpowiedzialny za odbiór 
od dostawcy i dystrybucję produktów otrzymywanych w ramach programu „Owoce 
i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”. Pomieszczenie było zabezpieczone przed 
nagrzewaniem oraz posiadało wentylację. W pomieszczeniu znajdowały się kartony 
zawierające mleko białe UHT 1,5% tłuszczu w opakowaniach jednostkowych 0,25 l. 
W magazynie nie znajdowały się produkty mleczne niezawierające laktozy ani urządzenia 
pozwalające na przechowywanie innych niż mleko UHT produktów mlecznych. Losowa 
kontrola wykazała prawidłową datę ważności magazynowanych produktów. 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

Szkoła posiadała pisemne zgody od wszystkich opiekunów uczniów biorących udział 
w programie. W ramach programu uczniowie otrzymywali wyłącznie mleko UHT 1,5%. 
Otrzymywane mleko nie było przetwarzane12. 

(dowód: akta kontroli str. 70-78) 

W Szkole sześciu uczniów nie mogło otrzymywać produktów mlecznych zawierających 
laktozę. Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że placówka nie ma możliwości magazynowania 
produktów mlecznych, które uczniowie Ci mogliby otrzymywać. 

(dowód: akta kontroli str. 46-50) 

Badanie ankietowe, przeprowadzone w toku kontroli NIK, dotyczące realizacji programu 
„Mleko w szkole” na próbie 111 rodziców uczniów szkoły podstawowej wykazało, że 29,5% 
z nich za wadę programu uznaje zbyt małe urozmaicenie i serwowanie jedynie mleka UHT, 
a 6,7% zbyt małą częstotliwość. Jedynie 36,1% ankietowanych wskazało, że dzieci zawsze 
spożywają w szkole otrzymane w ramach programu mleko, natomiast ponad 18% rodziców 
potwierdziło, iż ich dzieci czasami przynoszą mleko do domu i go nie wypijają.  

(dowód: akta kontroli str. 173-546) 

1.5. Program „Śniadanie daje moc” 

W ramach programu „Śniadanie daje moc” klasy I-III w „Dniu Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania” (8 listopada 2016 r.) przygotowały zdrowe śniadanie w oparciu o piramidę 
żywienia oraz zdrowe przekąski i świeżo wyciskane soli. Odbyły się również lekcje 
wychowawcze dotyczące zasad zdrowego żywienia 

(dowód: akta kontroli str. 548-558) 

1.6. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

W latach szkolnych 2012/2013 - 2016/201713 programem zostało objętych odpowiednio: 
21 (tj. 6,8% uczniów uczęszczających do szkoły), 24 (7,6%), 25 (7%), 28 (6,9%) 
oraz 17 (4,4%) uczniów. Ogółem w roku szkolnym 2015/2016 z obiadów serwowanych 
w stołówce szkolnej korzystało 344 (84,9%) uczniów. Posiłki i warunki spożywania dla dzieci 
w ramach programu były takie same jak dla pozostałych dzieci korzystających ze stołówki 
w szkole. Według dyrektora Szkoły z dotychczasowego rozpoznania wynika, że wszyscy 
uczniowie wymagający pomocy w zakresie dożywiania zostali nią objęci, a w okresie 

                                                      
11 Według stanu na 2 listopada 2016 r. 

12 Zgodnie z oświadczeniem Pani Dyrektor. 

13 Według stanu na 30 września 2016 r. 
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objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność informowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o zasadności udzielenia pomocy dziecku nieobjętemu programem. 
W roku szkolnym 2016/2017 z tzw. puli dyrektora przyznano sześć obiadów. 

 (dowód: akta kontroli str. 58-59, 548-558) 

1.7. Zapewnienie gorącego posiłku 

Szkoła posiadała i prowadziła własną kuchnię. Koszt obiadu wynosił 4 zł. W szkole 
znajdowała się stołówka, w której umieszczono łącznie 16 stolików (w tym osiem mniejszych 
dla młodszych uczniów) oraz 105 krzeseł. Na stołówce znajdowały się również dwie 
dostępne dla uczniów umywalki ze środkami higienicznymi. Obiad wydawany był w pięciu 
turach: o 1130 (przerwa 15-minutowa – obiad dla 101 uczniów), 1200 (obiad dla oddziału 
przedszkolnego), 1230 (przerwa 15-minutowa – obiad dla 90 uczniów), 1300 (w trakcie lekcji 
dla uczniów klasy IIC i IID – tj. dla 40 uczniów) oraz o 1330 (przerwa 5 minutowa – obiad dla 
45 uczniów klasy IB, IIA i 48 Gimnazjum). Wszystkie dzieci (bez względu na źródło 
finansowania, tj. wykupienie przez opiekunów lub udział w programie „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”) otrzymywały taki sam posiłek. W trakcie trwania przerwy obiadowej 
wszystkie dzieci odebrały i spożyły obiad. 

(dowód: akta kontroli str. 102-105) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w szkole funkcjonowała 20-minutowa przerwa, 
ale na wniosek rodziców i uczniów została ona skrócona do 15 minut ze względu na 
umożliwienie uczniom dojazdu ze Szkoły do domu autobusem MPK (nie było możliwości 
dostosowania rozkładu jazdy autobusu do rozkładu dzwonków w Szkole). W zamian za to 
wprowadzono trzy przerwy 15-minutowe, które w związku z dobrą organizacją wydawania 
obiadów zapewniają komfort spożywania obiadów przez dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 99-101) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, NIK zwraca jednak uwagę, że aż 21,1% 
ankietowanych rodziców wskazało, że przerwa na spożycie obiadu jest zbyt krótka.  

(dowód: akta kontroli str. 173-546) 

W rejestrze wypadków, prowadzonym zgodnie z § 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach14, nie odnotowano w latach 2011-
201615 zatrucia pokarmowego. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 

W Szkole uczniowie mieli zapewniony dostęp do bezpłatnej wody pitnej w świetlicy szkolnej 
(dystrybutor), na stołówce (dzbanek) oraz w sekretariacie (butelkowana). Według wyjaśnień 
Dyrektora Zespołu woda butelkowana pozyskiwana była od sponsorów.  

(dowód: akta kontroli str. 94-97) 

Jadłospisy w Szkole przygotowuje osoba posiadająca uprawnienia dietetyka, która według 
wyjaśnień korzysta między innymi z materiałów udostępnianych przez Narodowy Instytut 
Żywienia i Żywności, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) oraz 
opracowań naukowych. 

(dowód: akta kontroli str. 98-101) 

Przeprowadzona na zlecenie NIK Kontrola WSSE wykazała prawidłowy stan sanitarno-
techniczny pomieszczeń stołówki i kuchni oraz drożenie zasad systemu HACCP 
i przestrzeganie instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej. 
Przeprowadzone badania mikrobiologiczne pobranych przez WSSE próbek również nie 
wykazały nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 128-137) 

Dokonana przez WSSE na zlecenie NIK ocena żywienia na podstawie jadłospisu 
dekadowego oraz raportów magazynowych wykazała, że posiłki były urozmaicone, 
sporządzone z różnych grup środków spożywczych, a przy ich planowaniu uwzględniono 
sezonowość warzyw i owoców. W jadłospisie prawidłowo zaznaczono substancje i produkty 
powodujące alergie. Każdego dnia prawidłowo podawano porcje produktów zbożowych, 

                                                      
14 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm. 
15 Do dnia przeprowadzenia badania, tj. 25 października 2016 r. 
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a warzywa i owoce występowały w każdym posiłku. Prawidłowo również stosowano się do 
wymagań podawania nie więcej niż dwóch porcji potraw smażonych w tygodniu. 

(dowód: akta kontroli str. 128-137, 156-172) 

Na terenie szkoły znajdował się sklepik szkolny oraz automat z żywnością. W umowie 
najmu miejsca pod sklepik szkolny zapisano, że oferta sklepiku powinna obejmować 
tzw. zdrową żywność zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 
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 jednostkach16 oraz 
zagwarantowano Szkole prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli Najemca dopuści się naruszenia istotnych postanowień umowy. 
W umowie zezwalającej na umieszczenie na terenie Szkoły automatu określono, że ajent 
ponosi pełną odpowiedzialność wobec służb porządkowych i kontrolnych i zobowiązany jest 
do wykonania ich zaleceń.  

(dowód: akta kontroli str. 141-147) 

1. NIK zwraca uwagę, że jednym z podstawowych założeń programów: „Owoce i warzywa 
w Szkole” oraz „Mleko w Szkole” jest spożycie owoców i warzyw oraz mleka w trakcie 
zajęć szkolnych, na terenie Szkoły. Według wyników przeprowadzonych wśród rodziców 
ankiet zaledwie 36% uczniów spożywa w Szkole wydawane owoce, warzywa i produkty 
mleczne. Dla uzyskania pożądanego efektu realizowanych programów zasadnym jest 
więc podejmowanie przez Szkołę działań, mających zachęcić uczniów do spożywania 
otrzymywanych produktów na terenie szkoły. 

2. W ocenie NIK jako dobrą praktykę należy uznać przyjęte na stołówce szkolnej 
rozwiązania organizacyjne ułatwiające uczniom spożycie posiłku w czasie wyznaczonej 
przerwy. Każdy uczeń miał wyznaczone miejsce przy stoliku (codziennie to samo). 
Na stołach przed przerwą obiadową umieszczane były przez obsługę stołówki kompoty 
albo szklanka wody z cytryną. W trakcie przerwy na stołówce dwoje nauczycieli 
pilnowało porządku i pomagało młodszym dzieciom, a w przypadku gdy obiad spożywali 
uczniowie klas I-szych, również ich wychowawca. 

  
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
 
1. Zawyżony udział białka, energii z białka oraz soli w serwowanych na stołówce posiłkach. 

Przeprowadzona metodą szacunkową na podstawie przedłożonych wykazów surowców, 
środków spożywczych i ich gramatury za okres od 3 do 14 października 2016 r. na zlecenie 
NIK kontrola WSSE wykazała, w porównaniu z obowiązującymi normami żywienia: 

 zawyżony udział białka w ocenianym jadłospisie (275% normy); 

 zawyżony udział energii z białka (121% normy); 

 nadmierną podaż sodu (277% normy). 
(dowód: akta kontroli str. 156-172, 538-542) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że: zawyżony udział białka oraz energii z białka 
w ocenianym jadłospisie powstał z troski o zdrowe żywienie dzieci oraz 
odpowiedzialnych za przygotowywanie posiłków pracowników (kierownika stołówki 
i dietetyka). Skupili się oni przede wszystkim na odpowiedniej kaloryczności, gramaturze 
oraz alergenach i sezonowości, a także na serwowaniu uczniom chudego mięsa 
drobiowego i ryb, które dostarczają wysokowartościowego, lekkostrawnego białka oraz 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (…). Kolejnym wyznacznikiem są normy 
wyznaczone przez Instytut Żywności i Żywienia oraz sugestie Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, które mówią o podawaniu dzieciom odpowiednich gramatur 
poszczególnych produktów zgodnie z ich wiekiem, tworzenie jadłospisów tak, aby dzieci 
dostawały jeden raz w tygodniu rybę, jeden raz danie bezmięsne, jeden raz danie 
półmięsne oraz 2/3 warzyw i 1/3 owoców. Nieprawidłowości w nadmiarze białka w diecie 
wynikają głównie ze stosowania w/w zasad (…). Zaburzony udział soli również nie był 

                                                      
16 Dz. U., poz. 1154, dalej: rozporządzenie. 
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zamierzony i wynika on z dużej zawartości naturalnego sodu występującego 
w składnikach dań.  
Dyrektor wydał zalecenia odpowiedzialnym pracownikom, aby nie przekraczać norm 
żywienia również w stosunku do ilości białka i soli. 

(dowód: akta kontroli str. 173-546) 

2. Niewystarczający nadzór nad działalnością sklepiku szkolnego i produktami 
znajdującymi się w automacie z żywnością 

Przeprowadzone na zlecenie NIK przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krakowie kontrole w kiosku szkolnym17 i Uniwersalnego Automatu 
Vendingowego typu Snack18 wykazały wprowadzenie do obrotu handlowego środków 
spożywczych niezgodnych z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu. W związku 
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami na prowadzące podmioty nałożono opłaty 
za czynności wykonane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 106-137) 

W programie profilaktyki Szkoły, w celu promowania zasad higieny osobistej i zdrowego 
odżywiania założono między innymi prowadzenie kontroli artykułów sprzedawanych 
w sklepiku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 9,22-31) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w ramach sprawowanej kontroli rozmawia z właścicielem 
sklepiku na temat proponowanego asortymentu, przegląda artykuły spożywcze 
i przypomina o obowiązku stosowania zapisów nowego rozporządzenia dot. produktów, 
które mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. Zachęcała również do wzięcia 
udziału w konkursie na najlepszy sklepik szkolny. Pani Dyrektor Zespołu oświadczyła 
również, że zgłosiła ajenta na bezpłatne szkolenie dla ajentów sklepików szkolnych 
organizowane przez Urząd Miasta Krakowa. 

  (dowód: akta kontroli str. 46-50) 
 

2. Środki finansowe na realizację programów 

W roku szkolnym 2016/2017 w budżecie Szkoły nie wyodrębniono środków na działania 
prewencyjne w zakresie nadwagi/otyłości i niedożywienia. Dyrektor Zespołu oświadczyła, 
że wszystkie działania w tym zakresie prowadzą nauczyciele w ramach realizowanego 
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, zgodnie ze Statutem Szkoły, 
Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Planem pracy oraz koncepcją pracy 
placówki. 

(dowód: akta kontroli str.98-101) 

W latach 2015- 2016 r. na naprawę wykorzystywanego w kuchni sprzętu wydatkowano 
łącznie 8,8 tys. zł oraz zakupiono sprzęt za kwotę 4,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 548-558) 

W Szkole nie opracowano sformalizowanych procedur w zakresie odbioru, magazynowania 
i dystrybucji produktów otrzymywanych w ramach programów „Owoce i warzywa w szkole” 
oraz „Mleko w szkole”. Pracownicy Szkoły w trakcie odbioru produktów od dostawcy 
potwierdzali własnoręcznym podpisem dokument dostawy „WZ”, na którym wskazany 
był rodzaj i liczba produktów.  

(dowód: akta kontroli str. 82-85) 
 
 
 

                                                      
17 Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ.Z-PG-430-23-1744/2016/6816 z dnia 7 października 2016 r. 
18 Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ.Z-PG-430-25/2016/6907 z dnia 7 października 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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3. Nadzór nad wdrażaniem zasad zdrowego żywienia 
oraz monitorowanie osiąganych rezultatów 

W Szkole nie opracowywano zasad monitorowania i nadzoru nad realizacją programów, 
w których Szkoła brała udział. Dyrektor Zespołu wyjaśniła, iż wszystkie działania dotyczące 
zasad zdrowego żywienia są systematycznie monitorowane i nadzorowane między innymi 
poprzez analizę dokumentów szkolnych, obserwację uczniów, rozmowy z uczniami, 
rodzicami i pracownikami szkoły, wymianę uwag i spostrzeżeń oraz własnych doświadczeń 
podczas spotkań zespołów wychowawczych i nauczycieli, zatrudnienie dietetyka 
w stołówce, mobilizowanie pracowników odpowiedzialnych za pracę stołówki 
do podnoszenia swoich kwalifikacji, kontrolę artykułów w sklepiku szkolnym.  

 (dowód: akta kontroli, str. 6, 251-268) 

W kontrolowanym okresie Szkoła, w przypadku zmiany liczby uczniów uczestniczących 
w programach, informowała o tym dostawcę i zawierała z nim stosowny aneks do umowy.  

 (dowód: akta kontroli str. 62-69, 82-86) 

W roku szkolnym 2015-2016 oraz 2016/201719 WSSE przeprowadziła dwie kontrole 

w zakresie warunków sanitarnohigienicznych. Skontrolowano sale lekcyjne, sanitariaty, salę 

gimnastyczną, zaplecze, ciągi komunikacyjne i otoczenie (nie stwierdzono nieprawidłowości 

i nie sformułowano zaleceń pokontrolnych)20 oraz warunki sanitarnohigieniczne przy 

produkcji i wydawaniu posiłków i dokumentację systemu HACCP (stwierdzono ubytek płytek 

ceramicznych na murku w zmywalni naczyń stołowych oraz umieszczenie szafki odzieżowej 

w magazynie warzyw i owoców - nieprawidłowości te zostały usunięte)21. 

 (dowód: akta kontroli str. 148) 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne 

Realizowane w Szkole działania edukacyjne promujące zasady zdrowego żywienia, 
polegały w szczególności na: 

 prowadzeniu zajęć edukacyjnych przez nauczycieli; 

 udziale w programach kształtujących zdrowie; 

 organizowaniu zajęć kulinarnych; 

 organizowaniu spotkań w klasie z lekarzem; 

 redagowaniu gazetki ściennej o tematyce związanej ze zdrowym żywieniem i zdrowym 
stylem życia; 

 wspólnym spożywaniu drugiego śniadania z nauczycielem (klasy I-III); 

 organizowaniu przedstawień teatralnych dot. zdrowego żywienia (np. „teatrzyk 
warzywny”, „Na straganie”) oraz „pokazów mody warzywniaków”; 

 organizowaniu konkursów szkolnych i dzielnicowych propagujących zdrowy tryb życia 
(np.: „dzika strona jedzenia”); 

 zamieszczaniu w gazetce szkolnej redagowanych przez nauczycieli artykułów dot. 
zdrowego odżywiania. 

(dowód: akta kontroli str. 47-56, 150-152) 

Analiza dzienników zajęć klas I-VI oraz planów wychowawczych wykazała, że wszyscy 

wychowawcy prowadzili zajęcia propagujące zdrowy tryb życia i kształtujące prawidłowe 

nawyki żywieniowe wśród uczniów, polegające między innymi na: 

 pogadankach o możliwości wykorzystania bogactwa darów jesieni (owoców i warzyw) 

w codziennej diecie, zaletach uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zasadach 

zdrowego odżywiania, wyjaśniające czym jest piramida żywienia; 

 przygotowywaniu zdrowych posiłków (śniadań i sałatek); 

 wspólnych zajęciach na sali gimnastycznej na długiej przerwie; 

                                                      
19 Do dnia 26 października 2016 r. 

20 Kontrola z 30 października 2015 r. Nr 632/2015/HD. 

21 Kontrola z 4 grudnia 2015 r., nr 503/2015. 
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 organizowaniu zabaw i gier sportowych. 

Klasy I-III uczestniczyły w roku szkolnym 2015/2016 w programie „Zdrowe nietrudne”, 

w ramach którego realizowały tematy dotyczące między innymi: zdrowego i smacznego 

przygotowywania posiłków, omawiały piramidę zdrowego żywienia oraz przygotowywały 

zdrowe śniadania. 

(dowód: akta kontroli str. 47-56, 150-153) 

W lutym 2015 r. 65 uczniów klas III-VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 

o Zdrowiu Meditest. Test składał się z 30 pytań dotyczących budowy i funkcjonowania 

organizmu ludzkiego, zasad zdrowego żywienia oraz pomocy przedmedycznej.  

W dniu 6 listopada 2015 r. Szkoła uczestniczyła w programie „Śniadanie Daje Moc”. Dzieci 

samodzielnie przygotowały sobie zdrowy posiłek oraz uczyli się jak ważne jest codzienne, 

zdrowe śniadanie. 

W marcu 2016 r. odbył się konkurs matematyczno-przyrodniczy „Dzika strona jedzenia” 

objęty honorowym patronatem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie 

oraz Rady Dzielnicy IV-Prądnik Biały w Krakowie. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 

IV, V i VI szkół podstawowych z terenu dzielnicy IV- Prądnika Białego w Krakowie oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Krakowie. Celem konkursu było m.in. rozwijanie matematycznych 

i przyrodniczych zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz popularyzacja wiadomości 

na temat zdrowego żywienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 57, 150-152) 

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła w każdym semestrze przeprowadziła, w ramach 
programu „Owoce i warzywa w szkole” po trzy działania towarzyszące o charakterze 
edukacyjnym, w których uczestniczyło łącznie 220 uczniów klas I-III.   

(dowód: akta kontroli str. 57, 154-155) 

Ponad 98% ankietowanych rodziców oceniła działania Szkoły podejmowane w celu 
kształtowania nawyków żywieniowych jako wystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 173-546) 

IV. 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 Kontroli22, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1) uwzględnienia ocen rodziców z ankiet w podejmowanych działaniach dotyczących 
realizacji zdrowego żywienia w szkole; 

2) wzmocnienie nadzoru nad działalnością sklepiku szkolnego i produktami znajdującymi 
się w automacie z żywnością; 

3) ograniczenia przekroczeń norm żywieniowych w przygotowywanych posiłkach w kuchni 
szkolnej. 

 

 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677, dalej: ustawa o NIK. 
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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 Krakowie. 

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 wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

 

Kraków, dnia 23 grudnia 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Stanisław Dziwisz 
Doradca ekonomiczny 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


