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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 Warszawie. 

Kontroler Jan Sulima, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr: LWA/70/2016 z 12 września 2016 r. i LWA/119/2016 z 5 grudnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paciorkowej Woli, 26-700 Zwoleń1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Zaborski, Dyrektor Szkoły2. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

NIK pozytywnie ocenia aktywny udział Szkoły w realizacji programów 
kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe uczniów tj. „Owoce i warzywa 
w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. W okresie objętym kontrolą4 programy 
żywieniowe były realizowane zgodnie z określonymi założeniami, a Szkoła  
prowadziła liczne działania edukacyjne w tym zakresie. W październiku 2016 r. 
zorganizowano szkolenie dla wszystkich nauczycieli, przeprowadzone przez 
dyplomowanego dietetyka, na którym omówiono zasady zdrowego żywienia.  

W Szkole zapewniono warunki przygotowywania i spożywania ciepłych posiłków, 
a uczniowie mieli dostęp do wody pitnej.  

W wyniku zleconej przez NIK kontroli, przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie5, stwierdzono nadmierną zawartość 
białka (462%) oraz sodu (473%) w obiadach wydanych6 uczniom przez Szkołę 
oraz niespełnianie przez podawane posiłki wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.7 Ponadto, jadłospis 
w ww. okresie nie zawierał wykazu składników, w którym wyróżnione byłyby 
alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, wymaganego art. 21 ust. 1 
i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 
25 października 2011 r.8 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Od 17 czerwca 2011 r. 
3 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. 

4 Kontrolą objęto lata 2015-2016, do czasu zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 30 listopada 2016 r. Natomiast dane 
statystyczne zostały zebrane od roku szkolnego 2012/2013. 

5 Dalej: WSSE w Krakowie.  
6 W okresie od 19-30 września 2016 r. 
7 Rozporządzenie 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), zwanej dalej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r. 

8 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, dyrektywy 
Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004, dalej także: rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 
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Uczniom nie zapewniono możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, co było niezgodne z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty9.  
  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 
1.1. W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły uczęszczało 97 uczniów, a w roku 
2016/201710 90 uczniów, tj. o 7,2% mniej niż w roku poprzednim. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 334 ) 

W roku szkolnym 2015/2016, pielęgniarka szkolna objęła11 badaniem 
przesiewowym wszystkich uczniów klas III i V12. Nadwagę, podobnie jak niedobór 
masy ciała stwierdzono u 12,5% przebadanych uczniów. W roku szkolnym 
2014/2015 wśród przebadanych 31 uczniów, nadwagę stwierdzono u czterech 
(tj. 12,9%), a niedobór masy ciała u trzech uczniów (tj. 9,7%). W ww. latach 
szkolnych nie stwierdzono otyłości u żadnego przebadanego dziecka. Wszyscy 
przebadani uczniowie z klasy III otrzymali kartę profilaktycznego badania lekarskiego 
w celu przeprowadzenia badań bilansowych przez lekarza POZ. Pielęgniarka 
prowadziła indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci z problemami z wagą ciała 
oraz informowała nauczycieli wychowania fizycznego, aby większą uwagę zwracali 
na dzieci z ww. problemami.  

W okresie objętym kontrolą w Szkole nie było uczniów niedożywionych.  
(dowód: akta kontroli, tom I, str. 334 i 348 oraz tom II str. 125 i 126) 

Badania przesiewowe były przeprowadzane przez pielęgniarkę w salach 
lekcyjnych lub w pokoju nauczycielskim, ponieważ w Szkole nie było gabinetu 
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 477 i tom II str. 141) 
Sprawozdania z pracy pielęgniarki przekazane Dyrektorowi Szkoły, za rok szkolny 
2014/2015 i 2015/2016 nie zawierały informacji o liczbie uczniów, u których 
stwierdzono otyłość, nadwagę czy niedobór masy ciała. Zawierały jedynie informacje 
o fakcie wykonania badań przesiewowych, dokonaniu pomiarów 
antropometrycznych (wagi i wzrostu) i wyliczeniu BMI oraz skierowaniu uczniów klas 
III do lekarza POZ w celu przeprowadzenia badań bilansowych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 125-126 ) 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że pielęgniarka szkolna przekazuje wyłącznie informacje 
o wykonaniu badań przesiewowych z uwagi na dane wrażliwe, które są 
przekazywane rodzicom i lekarzom POZ.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 338 ) 
W Programie Wychowawczym Szkoły na rok szkolny 2015/2016 w sposób ogólny 
określono cele i zadania Szkoły w zakresie zdrowego żywienia oraz hasłowo 
wyszczególniono formy i metody ich realizacji13. W Programie Profilaktycznym 
Szkoły w sposób ogólny określono działania profilaktyczne dotyczące zdrowego 
żywienia14. Ww. dokumenty na rok szkolny 2016/2017 zawierały zadania 

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej także: ustawa o systemie oświaty.  
10 Wg stanu na dzień 30 września.  
11 Na podstawie Porozumienia zawartego przez Dyrektora Szkoły w dniu 23 listopada 2010 r. z Samodzielnym Publicznym 

Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu. 
12 Tj. 10 uczniów z klasy III i 6 uczniów z klasy V. Badanie obejmowało pomiar masy ciała i określenie współczynnika masy 

ciała tzw. indeks BMI.  
13 W obszarze „Praca wychowawcza Szkoły – realizacja zadań ogólnych ” wyróżniono m.in. następujące cele: kształtowanie 

zachowań sprzyjających bezpieczeństwu i zdrowiu oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
14  Jednym z celów było rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, sportowej, zdrowotnej. Ponadto 

jednym z zadań było propagowanie sposobów bezpiecznego i zdrowego spędzania wolnego czasu.  
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faktycznego 
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dotyczące edukacji uczniów i ich rodziców w zakresie zdrowia i promowania 
zdrowego stylu życia oraz wdrażania prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 (dowód: akta kontroli, tom I, str. 350-362, 363-381, 420-436 i 437-458) 

1.2. W okresie objętym kontrolą uczniowie Szkoły uczestniczyli w następujących 
programach żywieniowych i projektach kształtujących dobre nawyki żywieniowe15:  

 „Owoce i warzywa w szkole” programem objęto 60 uczniów klas I-III w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz 54 uczniów w roku szkolnym 2016/2017, 

 „Mleko w szkole” odpowiednio 97 i 90 uczniów klas I-VI, 

 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - odpowiednio 33 i 37 uczniów, 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”16 – odpowiednio 97 i 90 uczniów.  
Od października 2016 r. realizowany jest program edukacyjny „Odżywianie dla 
mózgu”, a od grudnia 2016 r. będzie realizowany program „Trzymaj formę”17, 
obejmujący uczniów klas IV-VI.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 335-336, 397-406, tom II str. 112-114, 259-272) 

Ponadto, w latach 2015 - 2016 (do 30 listopada), na podstawie decyzji Prezesa 
Agencji Rynku Rolnego nr 1651/CE/ROW/Upr/2015 r. z 23 marca 2015 r., Szkoła 
otrzymała bezpłatnie 21 ton jabłek, które wydano rodzicom uczniów18. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 8-18) 
W kontrolowanym okresie Szkoła zorganizowała dla uczniów klas IV-VI, w tym mających 
problem z wagą ciała, pozalekcyjne zajęcia z wychowania fizycznego. W roku szkolnym 
2015/2016, w ramach Szkolnego Koła Sportowego (dwie godziny tygodniowo), 
w zajęciach piłki nożnej i tenisa stołowego uczestniczyło 15 uczniów, tyle samo co w roku 
szkolnym 2016/2017. Uczniowie brali udział w gminnych zawodach sportowych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 340 i 478-485) 

1.3. Za realizację poszczególnych programów odpowiadały osoby wyznaczone przez 
Dyrektora Szkoły, tj. kucharka szkolna za programy „Owoce i warzywa” oraz „Mleko w szkole”, 
intendentka za program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, (współpracowały 
z wychowawcami klas, w szczególności przy wydawaniu produktów spożywczych i obiadów), 
a za program „W zdrowym ciele zdrowy duch” odpowiadało dwoje nauczycieli, którzy 
opracowali ten program, w tym nauczyciel wychowania fizycznego. Realizację poszczególnych 
programów koordynował Dyrektor Szkoły, który wyjaśnił, że osobiście pilnował, aby uczniowie 
otrzymywali systematycznie owoce i warzywa oraz mleko w ciągu roku szkolnego i aby dzieci 
nie otrzymywały jednego dnia kilku produktów. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 341 i tom II str. 163, 166, 183-185, 188-189) 

1.4. W okresie objętym kontrolą owoce i warzywa były dostarczane do Szkoły przez 
jednego dostawcę19 zatwierdzonego przez Agencję Rynku Rolnego20. Umowy21 
zawarto na formularzu określonym przez Agencję. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 33-39, 44-47, 54-57, 63-66 i 212-215 ) 

                                                      
15  Według stanu na 30 września. 
16 Program edukacyjny opracowany przez nauczycieli PSP Paciorkowej Woli i pozytywnie zaopiniowany przez Radę 

Pedagogiczną w dniu 6 maja 2015 r. i włączony decyzją Dyrektora Szkoły do szkolnego zestawu programów na rok 
szkolny 2015/2016 i 2016/2017. 

17 Przyjęty na Radzie Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2016 r. Celem tego programu jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i 
zbilansowanej diety. 

18 Jabłka były dostarczane przez dostawców wyznaczonych przez Agencję i kwitowane przez Dyrektora Szkoły na 
świadectwie potwierdzenia odbioru produktów wycofanych z rynku. Do każdej dostawy załączone było świadectwo 
zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw wydanych przez Inspekcję Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzki Inspektorat w Warszawie.  

19 Działalność gospodarcza prowadzona jako osoba fizyczna zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem 060856.  
20 Dalej także: Agencja. 
21 Umowy na dostawę owoców i warzyw: nr 27/2015 z 7 stycznia 2015 r. w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 dla 91 

uczniów, nr 27/2015 z 2 września 2015 r. i nr 27/2016 z 7 stycznia 2016 r. w roku szkolnym 2015/2016 dla 91 uczniów, 
oraz nr 31/2016 z 16 września 2016 r. w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 dla 83 uczniów. 
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Program „Owoce i warzywa w szkole” był realizowany w terminach określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi22. Dostawca stosownie do 
§ 2 ww. rozporządzenia, dostarczał do Szkoły różnorodne porcje (składające się 
z jednego produktu owocowego23 i jednego produktu warzywnego24). Liczba, 
wielkość i daty dostaw były zgodne z umowami.  

W latach 2015-2016 (do 30 listopada) Szkoła otrzymała i udostępniła dzieciom  
14 138 porcji owoców i warzyw, w tym 3 822 porcji owoców i warzyw w II 
semestrze roku szkolnego 2014/2015, 4 004 porcji w I semestrze roku szkolnego 
2015/2016, 3 822 porcji w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 oraz 2 490 
porcji w roku szkolnym 2016/2017. Liczba porcji otrzymanych przez jedno dziecko 
w roku szkolnym 2015/2016 była zgodna z określoną przez Agencję. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 48-53, 58-62, 67-68, 117 192-193, 216-220 ) 

Programem objęto wszystkich uczniów klas I-III (60) i dzieci w oddziałach 
przedszkolnych (31), odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie 
przedszkolne. Rodzice wszystkich dzieci wyrazili zgodę na ich udział w ww. 
programie.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 335 i tom II str. 115-117 ) 
W trakcie oględzin, przeprowadzonych w dniu 25 października 2016 r. stwierdzono, że 
gruszki dostarczono w pudełkach kartonowych przełożonych wkładką plastikową, 
a marchewkę w pojedynczych foliowych opakowaniach. Opakowanie marchewki 
zawierało m.in. informacje o produkcie i dostawcy25. Sposób zapakowania owoców 
i warzyw umożliwiał dokonanie weryfikacji liczby dostarczonych produktów oraz ich jakości. 
Odbiór ww. produktów pokwitowała kucharka szkolna, która zgodnie z przypisanym jej 
zakresem czynności26, sprawdziła m.in. ich ilość, wagę, jakość i termin przydatności do 
spożycia. Następnie podzieliła dostarczone produkty na 5 porcji dla poszczególnych klas. 
Na przerwie o godz. 10.05 dzieci z poszczególnych oddziałów pobrały przygotowane 
porcje i zaniosły do klas lekcyjnych, gdzie pod opieką wychowawczyń zjadły owoce 
i warzywa.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 468-470 i tom II str. 189 ) 
W ocenie 28 rodziców uczniów klas I-III, tj. 52,%, spośród 54 ankietowanych27, 
program nie ma wad, w opinii 14 rodziców (26,0%) dostarczane produkty są zbyt 
mało urozmaicone, 7 rodziców (13,0%) uważało, że produkty są zbyt rzadko 
wydawane, 3 rodziców (5,6%) uważało, że owoce są niedojrzałe, natomiast 
dla 2 rodziców (3,7%) warzywa i owoce były nieświeże i zepsute. Z ankiet wynika, 
że 70,4% uczniów zjada owoce i warzywa w szkole, a czasami w domu, natomiast 
7,8% zawsze zjada w domu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 297-299 ) 
W latach 2015-2016 (do 30 listopada) dostawy mleka w ramach programu „Mleko w 
szkole” były realizowane przez tego samego dostawcę, który zgodnie z umowami28 
dostarczał mleko UHT o zawartości 2,0% tłuszczu.  

(dowód: akta kontroli, tom II str. 71-73, 96-98, 167, 221-223, 247 i 283-286) 

                                                      
22 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. poz. 886). Dalej: rozporządzenie z 18 czerwca 2015 r. 

23 W tym: jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, soki owocowe. 
24 W tym: marchew, rzodkiewki, papryka słodka, pomidory, kalarepa, soki owocowo – warzywne. 
25 Nazwa produktu (marchewka), masa netto (60 g), nazwa programu „Owoce i warzywa w szkole”, termin przydatności do 

spożycia oraz warunki przechowywania, nazwa i adres producenta.  
26 Aneks do zakresu czynności z 10 marca 2010 r., zgodnie z którym jest odpowiedzialna za przyjęcie owoców i warzyw 

oraz dokonanie oceny przydatności do spożycia, sprawdzenie terminu ważności do spożycia, sposobu opakowania i ilości 
przekazanych owoców, warzyw, soków. Do jej obowiązków należało także wydanie przyjętych produktów spożywczych 
wychowawcom klas. 

27 Badanie ankietowe przeprowadzono w trakcie czynności kontrolnych NIK.  
28 Umowa nr 43/2014 z 6 czerwca 2014 r. przewidywała dostawę mleka w roku szkolnego 2014/2015 dla 130 uczniów, 

umowa nr 28/2015 z 8 czerwca 2015 r. na dostawy mleka w roku szkolnego 2015/2016 dla 130 uczniów, umowa nr 33/16 
z 30 maja 2016 r. w roku szkolnego 2016/2017 dla 119 uczniów.  
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Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że decyzję o zamawianiu jedynie bezpłatnego mleka 
podjęła Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/21529.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 344 i tom II str. 257) 

W roku szkolnym 2015/2016 dostarczono do Szkoły i udostępniono dzieciom 
11 034 porcji mleka (tj. 2 758,5 litrów), a w roku szkolnym 2016/2017 (do 30 
listopada) 2 857 porcji (tj. 714,25 litrów). 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 74-93, 154-160, 172-173 i 251-254) 
Programem objęto wszystkich uczniów klas I-VI (97) i dzieci w oddziałach 
przedszkolnych (31), a ich rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w programie.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 335 i tom II str. 115-117 ) 

Mleko dostarczano do Szkoły w terminach określonych w umowie, w opakowaniu 
o pojemności 250ml, posiadającym informacje o produkcie30. Mleko rozdawano 
uczniom w dniu dostawy lub w dniu następnym. W przypadku wydania uczniom 
mleka dnia następnego, Szkoła magazynowała je w lodówce. W szkole nie było 
dzieci z nietolerancją laktozy.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342 ) 
W trakcie oględzin31 stwierdzono, że dostarczone mleko32 zostało podzielone 
przez kucharkę na 8 porcji, które uczniowie na przerwie o godz. 10.55 zanieśli do 
sal lekcyjnych. Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III piły mleko podczas 
przerwy śniadaniowej w salach lekcyjnych w obecności wychowawcy. Pozostali 
uczniowie spożywali produkty podczas przerwy, na szkolnym korytarzu 
(w obecności dyżurujących nauczycieli) lub schowali je do plecaków. Dyrektor 
Szkoły wyjaśnił, że w przypadku nieobecności ucznia w szkole33 należne mu 
mleko biorą inni chętni uczniowie.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 472-473 i tom II str. 188) 
W ocenie 49 rodziców uczniów klas I-VI, tj. 54,5%, spośród 90 ankietowanych, 
program nie ma wad, w opinii 24 rodziców (26,7%) dostarczane produkty są zbyt 
mało urozmaicone, 5 rodziców (5,5%) uważało, że mleko jest zbyt rzadko 
wydawane, natomiast 12 rodziców (13,3%) stwierdziło, że serwowane jest tylko 
mleko UHT. Według 81% ankietowanych rodziców dzieci spożywają mleko co 
najmniej 3-4 razy w tygodniu. Z ankiet wynika, że 66,7% uczniów spożywało mleko  
zawsze w szkole, a czasami w szkole lub w domu, natomiast 16,7% zawsze 
w domu.   

(dowód: akta kontroli , tom I str. 294-299) 
Dostawy owoców i warzyw oraz mleka do Szkoły odbywały się w godzinach 7.00-
10.00, tj. w godzinach pracy kucharki szkolnej, odpowiedzialnej, m.in. za ich odbiór 
i dystrybucję. Produkty spożywcze były przekazywane dzieciom na bieżąco w dniu 
dostawy. W przypadku dostarczenia podwójnej ilości produktów warzywnych 
i owoców jedna partia była wydawana dzieciom w dniu dostawy, a druga 
następnego dnia. Produkty były przechowywane w chłodziarce.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342 i tom II str. 189 ) 

Dyrektor wyjaśnił, że w Szkole nie ma opracowanych procedur związanych 
z magazynowaniem i dystrybucją produktów w ramach ww. programów. 
Obowiązują ogólne zasady higieny spożywania posiłków. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342) 

                                                      
29 Uchwała nr 4/2014 z 30 września 2014 r.  
30 Informacje o pojemności, producencie, warunkach przechowywania, terminie spożycia oraz o programie, w ramach 

którego jest dystrybuowane. 
31 Przeprowadzonych w dniu 26 października 2016 r.  
32 Dostawca dostarczył mleko samochodem chłodnią. 
33 W dniu oględzin w szkole było nieobecnych 7 uczniów, w tym: 3 z klasy I, 1 z klasy II, 2 z klasy V i 1 z klasy VI. 
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1.5. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”34 realizowany był w Szkole 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu z 31 stycznia 2014 r. 
nr LI/353/201435 oraz decyzji36 wydawanych rodzicom uczniów przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu. Według stanu na 30 września w roku 
szkolnym 2015/2016 obiad spożywało 94 uczniów (96,9% wszystkich uczniów), 
w tym 3837 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i 56 
odpłatnie, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 - 87 uczniów (96,9%), w tym 3838 
w ramach ww. programu i 49 odpłatnie. Uczniowie objęci pomocą społeczną 
otrzymywali takie same posiłki i w tym samym czasie, jak pozostali uczniowie. 
W roku szkolnym 2015/2016 uczniom wydano łącznie 9 378 posiłków, a w roku 
szkolnym 2016/2017 (do 30 listopada) 3 200 posiłków. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 337-338, 467 i tom II str. 174-181, 258 i 476) 

Szkoła posiadała kuchnię, w której codziennie przygotowywano gorący 
jednodaniowy posiłek (w poniedziałki zupę, a w pozostałe dni tygodnia drugie 
danie). Koszt obiadu, w okresie objętym kontrolą, wynosił 3 zł39.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 337-338 i tom II str. 174-177) 

Kontrola40, przeprowadzona 10 października 2016 r. przez Powiatowego 
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu, nie wykazała nieprawidłowości 
w zakresie działania stołówki szkolnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 303-307) 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III drugie śniadanie spożywały w swoich 
salach lekcyjnych w trakcie zajęć lub w czasie przerw pod opieką wychowawców, 
bez ograniczenia czasowego. Uczniowie z klas IV-VI drugie śniadanie spożywali 
według własnego uznania w czasie 5-minutowych przerw międzylekcyjnych. 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że od II semestru obecnego roku szkolnego zostanie 
wprowadzona do ramowego planu zajęć przerwa śniadaniowa dla uczniów z klas 
IV-VI.   

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 325-328 i 344) 

W trakcie oględzin41 stwierdzono, że posiłki wydawane były w 5 turach, w tym dla 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i I klasy w czasie zajęć lekcyjnych42, a uczniom 
z klas II-VI podczas dwóch przerw obiadowych43. Stołówka szkolna wyposażona 
była w trzy rzędy stołów z krzesełkami, umożliwiającymi spożycie obiadów przez 
38 osób.  
Obiady dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III były odbierane 
z kuchni przez wychowawczynie tych klas i intendentkę i podawane dzieciom do 
stolików (część dzieci sama odbierała obiad z kuchni). Uczniowie z klas IV-VI sami 

                                                      
34  Program wprowadzony uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821) oraz zmieniony uchwałą Nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. poz. 671). 

35 W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020”, którego celem było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin 
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.  

36  O przyznaniu ich dzieciom pomocy w formie darmowych gorących posiłków wydawanych przez Szkołę.  
37 W tym 5 zwolnionych w całości z opłaty przez Dyrektora Szkoły, którego uprawnienie w tym zakresie wynikało z gminnego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywienia” w latach 2014-2020, przyjętego 
przez Radę Miejską w Zwoleniu uchwałą nr LI/353/2014 z 31 stycznia 2014 r. 

38 W tym 1 zwolniony w całości z opłaty przez Dyrektora Szkoły. 
39 Stosownie do art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty nie wliczając wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od 

tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Został ustalony w porozumieniu zawartym w dniu 29 września 2015 
r. pomiędzy Szkołą a Burmistrz Zwolenia w sprawie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej i obejmowała ona tylko koszt 
produktów zużytych do posiłków (tzw. „wsad do kotła”.  

40 Protokół Kontroli Sanitarnej nr SHŻŻiK.6103.4.43.2016.223 z 10 października 2016 r.  
41 W dniu 25 października 2016 r.  
42 Dzieci z oddziału przedszkolnego o godz. 10.45 – 11.00, z oddziałów „0” i I klasy o godz. 11.15 – 11.30.  
43 O godz. 11.45-12.00 (uczniowie z klas II-III), o godz. 12.45-13.00 (uczniowie z klas IV-VI).  
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odbierali obiad z kuchni i spożywali go w obecności nauczycielki pełniącej dyżur 
i sprzątaczki. Wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych i z I klasy zjadły obiad 
w wyznaczonym czasie, a uczniowie z klas II-VI zdążyli zjeść obiad w trakcie 
dwóch 15 minutowych przerw obiadowych. Posiłki były wydawane przez dwie 
kucharki płynnie i nie tworzyły się kolejki oczekujących.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 476-477) 
Kontrola44 przeprowadzona przez WSSE w Krakowie wykazała, że przy układaniu 
jadłospisu45 wykorzystano zasadę dotyczącą różnorodności posiłków pod 
względem konsystencji, barwy, smaku i zapachu, a także stosowanych technik 
kulinarnych dotyczących przygotowywania posiłków. WSSE w Krakowie zwróciła 
uwagę na niewykorzystywanie w potrawach nasion roślin strączkowych jak 
również produktów zbożowych pełnoziarnistych oraz na zbyt mały udziału jaj, 
mleka i produktów mlecznych, a także przygotowywania posiłków głównie 
w oparciu o mięso wieprzowe. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 287-291) 
Za opracowywanie jadłospisów w Szkole odpowiadały wspólnie intendentka 
i kucharka, które jak wyjaśnił Dyrektor Szkoły, przy ich opracowywaniu nie 
korzystały ze specjalistycznego oprogramowania, ponieważ rodzice nie zgłaszali 
uwag co do jakości i ilości wydawanych obiadów. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 344 oraz tom II str. 183-185 i 241-243) 
Oględziny magazynowanych produktów spożywczych stanowiących składnik 
przygotowywanych obiadów46 wykazały, że wszystkie sprawdzone produkty miały 
zachowany termin ważności, a sposób ich magazynowania nie budził wątpliwości.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 477) 
W ocenie 51 rodziców uczniów klas I-VI, tj. 56,7% spośród 90 ankietowanych47 nie 
należy nic zmieniać w sposobie przygotowywania posiłków w szkolnej stołówce, 
a tylko 1 rodzic uważa, że na stołówce brakuje miejsca na spożycie posiłku 
w wyniku kumulacji uczniów. W ocenie 85 rodziców (94,4%) posiłki serwowane 
w szkolnej stołówce są urozmaicone i zachowują kaloryczność48, a 86 rodziców 
(95,6%) jest zadowolonych ze spożywanych przez dziecko obiadów w Szkole49.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 294-299 i 344) 

Zdaniem 28 rodziców (31,1%) przerwa na spożycie obiadu jest zbyt krótka. 
W Poradniku Głównego Inspektora Sanitarnego50 wskazano, że przerwa 
obiadowa powinna trwać minimum 20 minut. W Szkole obie przerwy obiadowe 
trwały po 15-minut. Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w związku z uwagami rodziców 
od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 zostaną wprowadzone dwie 
przerwy obiadowe 20 minutowe dla uczniów klas II-VI. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 477) 

W okresie objętym kontrolą w Szkole nie wystąpiły przypadki zatrucia pokarmowego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 344) 

1.6. Szkoła zapewniła uczniom dostęp do wody pitnej z kranów znajdujących się 
w łazienkach dla dziewcząt i chłopców. Przydatność wody do spożycia 

                                                      
44 Przeprowadzona na zlecenie NIK.  
45 Ocena żywienia nr 9/2016 z 29 listopada 2016 r., jadłospisu i posiłków za okres od 19-30 września 2016 r.  
46 Oględzinom poddano następujące produkty: mąkę, miód, ryż biały, makaron, kapustę kiszoną, olej kujawski, bułkę tartą, i 

sok jabłkowy 100% . 
47 W tym 54 rodziców uczniów klas I-III oraz 36 rodziców uczniów klas IV-VI. 
48 Udzielono odpowiedzi: zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze. 
49 Udzielono odpowiedzi: zdecydowanie tak lub raczej tak. 
50 Poradnik do oceny higieny procesu nauczania–uczenia się w szkole podstawowej opracowany przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 
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potwierdziła PSSE w Radomiu51. Ponadto, jak wyjaśnił Dyrektor Szkoły uczniowie 
w czasie pobytu w szkole mogą prosić kucharki szkolne o kompot.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 477, 486-487) 
W kontrolowanym okresie na terenie Szkoły nie funkcjonował sklepik szkolny i nie 
było automatu z żywnością.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 344 i 477)  
1. Szkoła nie zapewniła uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, określonej w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy 
o systemie oświaty. Powyższe skutkowało tym, że np. badania przesiewowe były 
przeprowadzane w salach lekcyjnych lub pokoju nauczycielskim, które nie 
spełniały wymagań określonych w pkt 4 w części III załącznika nr 4 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej52. 
Dyrektor wyjaśnił, że Szkoła nie posiada gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 339 i tom II str. 141 i 477) 
2. Posiłki wydane w okresie od 19 do 30 września 2016 r. nie zapewniały uczniom 
każdego dnia, co najmniej jednej porcji produktów zbożowych oraz warzyw lub 
owoców53, co było niezgodne z § 2 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 26 lipca 2016 r. Ponadto, w posiłkach wydanych uczniom w ww. okresie 
stwierdzono54 m.in. czterokrotne przekroczenie średniego zapotrzebowania białka 
i sodu55. 
3. Jadłospis w ww. okresie nie zawierał wykazu składników, w którym wyróżnione 
byłyby alergeny i substancje powodujące reakcje nietolerancji, wymaganego 
przepisem art. 21 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 199-209 i 287-291) 
Intendenta i kucharka szkolna wyjaśniły, że ww. nieprawidłowości zostaną 
wyeliminowane, a przy opracowaniu kolejnych jadłospisów i gotowaniu obiadów 
będę przestrzegały obowiązujących przepisów oraz korzystały z fachowej literatury 
dotyczącej zdrowego żywienia i stosowały obowiązujące normy żywieniowe.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 183-185, 241-243, 278 i 282) 
Dyrektor wyjaśnił, że w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 
zobowiązał56 kucharkę i intendentkę do zapoznania się z polskimi normami 
żywienia dla poszczególnych grup wiekowych i stosowania ich w praktyce oraz 
zapowiedział, że skieruje pracownice bloku żywieniowego na szkolenie w zakresie 
zdrowego żywienia i wystąpi do organu prowadzącego o przyznanie środków na 
zakup programu do układania jadłospisów.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 275-277 i 281) 

2. Środki finansowe na realizację programów. 
2.1. Dystrybucja produktów spożywczych dostarczanych do Szkoły w ramach 
programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”, finansowana była 
ze środków Agencji.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 342)  

                                                      
51 Sprawozdanie (nr 2240/S) z badań próbki wody (pod względem chemicznym, fizycznym i mikrobiologicznym), pobranej 
z kranu w łazience dla dziewcząt w dniu 10 października 2016 r. 
52 Dz.U. z 2016, poz. 86. 
53 Brak było porcji warzyw lub owoców w posiłku w dniu 26 września 2016 r. oraz brak porcji produktów zbożowych 
w posiłkach obiadowych w dniu: 20, 22, 29 i 30 września 2016 r.  
54 Ocena żywienia nr 9/2016 z 29 listopada 2016 r., wykonana na zlecenie NIK przez WSSE w Krakowie.   
55 Realizacja normy średniego zapotrzebowania (EAR) wyniosła dla: białka – 462%, sodu – 473%. 
56 Na zebraniu z pracownikami bloku żywieniowego w dniu 7 grudnia 2016 r.  
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nieprawidłowości 
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faktycznego 
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W budżecie Szkoły na lata 2015-2016 oraz w planie na 2017 r. nie przeznaczono 
środków finansowych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych 
uczniów. Natomiast Rada Rodziców sfinansowała w roku szkolnym 2015/2016 
zakup nagród książkowych za udział dzieci w konkursach sportowych w czasie 
festynu rodzinnego, który odbył się 3 czerwca 2016 r. w ramach realizacji 
programu „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Szkoła w latach 2015-2016 (do 30 
listopada) poniosła jedynie wydatki na naprawę sprzętów kuchennych i zakup 
wyposażenia kuchennego w łącznej wysokości 3,3 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 151 i 344 i tom II str. 249) 

2.2. W okresie objętym kontrolą, Szkoła na bieżąco prowadziła ewidencję 
dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw oraz ewidencję dostaw mleka. 
Dane wyszczególnione w ewidencji były zgodne z danymi w dokumentacji 
dostawy. W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki braku odbioru lub 
złożenia reklamacji dostarczonych owoców i warzyw w związku z ich niską 
jakością.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 345 i tom II str. 48-53, 58-62,67-68, 74-93, 99-111) 

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

3. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad 
zdrowego żywienia 

W szkole nie opracowano pisemnych zasad monitorowania i nadzoru nad 
realizacją poszczególnych programów żywieniowych.  
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że jako dyrektor nadzorował realizację tych programów, 
a osoby odpowiedzialne za ich realizację po zakończeniu roku szkolnego 
2015/2016 na radzie pedagogicznej57 przedstawiały działania podejmowane 
w ramach programów żywieniowych.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 346 i tom II str. 1-7) 

W kontrolowanym okresie, Dyrektor Szkoły stosownie do § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego 
wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”58 opracował i terminowo 
przekazał do Agencji, informację o wykonanych w latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 działaniach edukacyjnych w ramach programu „Owoce i warzywa”. 

(dowód: akta kontroli, tom II str. 19-20 i 210-211) 

W latach 2015-2016 w Szkole nie przeprowadzono kontroli dotyczących realizacji 
programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 346 i 234-240) 

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

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe 
nawyki żywieniowe 

W latach 2015-2016 Szkoła prowadziła szereg działań edukacyjnych w zakresie 
promowania zasad zdrowego żywienia, w tym m.in.: lekcje na temat: „Co jeść, 
żeby być zdrowym”, „Wiem, co znaczy zdrowe żywienie”, „Dbam o swoje zdrowie”, 
„Uświadomienie odżywiania dla zdrowia człowieka”, „Jak dbać o zdrowie?”, 

                                                      
57 Odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 r.  
58 Dz. U. poz. 1151. 
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„Przypomnienie zasad prawidłowego odżywiania”; nauczyciele w klasach 
nauczania zintegrowanego spożywali drugie śniadanie wspólnie z dziećmi, a 
w czasie zajęć zachęcali do spożywania owoców i warzyw, również otrzymanych 
w ramach realizowanych programów żywieniowych, w czasie zebrań klasowych 
z rodzicami omawiano problematykę zdrowego żywienia; organizowano zajęcia 
plastyczno-techniczne, na których dzieci wykonywały ludziki z warzyw pod hasłem 
„Warzywne cudaczki”, owoce i warzywa z masy solnej oraz sałatki warzywne 
i owocowe; organizowano pokazy filmowe, prezentacje multimedialne promujące 
zdrowy styl życia oraz zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym 
i rekreacyjnym, a także wycieczki do sadu i gospodarstwa rolnego; uczniowie klas 
I-III wzięli udział w konkursie plastycznym „Chemia w rolnictwie”; przygotowano 
gazetki ścienne dotyczące zdrowego stylu życia m.in. „Co nam szkodzi”, „Piramida 
zdrowia”, „Witaminy”. 

Na tablicach informacyjnych w Szkole zamieszczono materiały poświęcone 
tematyce zdrowego żywienia, w tym dotyczące owoców i warzyw, mleka, piramidy 
żywienia oraz zachęcające do ruchu i zmiany nawyków żywieniowych.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 347, 407-419 i tom II str. 21-32, 112-114, 247) 

W każdym semestrze uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”, 
Dyrektor Szkoły zrealizował co najmniej dwa zadania wyszczególnione w §1 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków. Na terenie Szkoły 
znajdowały się plakaty informujące, że spożycie owoców i warzyw oraz mleka jest 
dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 469 i 473 oraz tom II str. 19-20, 210-211 i 247) 

W październiku 2016 r. zorganizowano dla wszystkich nauczycieli szkolenie, 
przeprowadzone przez dyplomowanego dietetyka, na którym omówiono zasady 
zdrowego żywienia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 112-114) 

Ponadto pielęgniarka szkolna w ramach swoich obowiązków oprócz badań 
przesiewowych prowadziła, wspólnie z wychowawcami, edukację zdrowotną we 
wszystkich klasach w formie pogadanek, prelekcji, pokazów multimedialnych 
i filmów DVD59.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 125-126 i 142-143) 
Działania Szkoły w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci 
za wystarczające60 uznało 73 rodziców, tj. 81,1%, spośród 90 ankietowanych61, 
natomiast pozostałych 17 rodziców stwierdziło, że trudno powiedzieć czy są 
wystarczające. Rozmowy z dzieckiem w domu na temat zasad zdrowego żywienia 
deklaruje 71 rodziców (78,9%)62, a znajomość tych zasad deklaruje 76 rodziców 
(84,4%). Zdaniem 6 wychowawców, tj. 75,0%63, spośród 8 ankietowanych, rodzice 
wspierają działania Szkoły w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. 
Dla wszystkich wychowawców  reklamy niezdrowej żywności stanowią największą 
trudnością w kształtowaniu prawidłowych nawyków dzieci.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 292-299 ) 
Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że współpraca z rodzicami oraz Radą Pedagogiczną 
w zakresie kształtowania nawyków żywieniowych dzieci układa się dobrze. 
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice interesują się problematyką zdrowego 

                                                      
59 Np. w dniu 18 lutego 2016 r. pogadanka w jakim celu robione są badania przesiewowe oraz prawidłowego żywienia oraz 

w dniu 13 października 2016 r. pokaz multimedialny nt. „Zdrowy styl życia”. 
60 Udzieliło odpowiedzi: zdecydowanie tak lub raczej tak.  
61 W tym 54 rodziców uczniów klas I-III oraz 36 rodziców uczniów klas IV-VI. 
62 Udzieliło odpowiedzi: praktycznie codziennie lub czasami. 
63 Udzieliło odpowiedzi: zdecydowanie tak, raczej tak. 
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odżywiania. Nauczyciele realizują założenia programowe, rodzice pozytywnie 
postrzegają działania szkoły w zakresie prowadzonych programów oraz 
prowadzenia kuchni i stołówki szkolnej.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 347) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli64, wnosi o: 

1. Zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej. 

2. Wyeliminowanie nieprawidłowości przy opracowywaniu jadłospisów stołówki 
szkolnej i sporządzaniu posiłków. 

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, Dyrektorowi 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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

Warszawa, dnia        grudnia 2016 r. 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Jan Sulima  
Główny specjalista kontroli państwowej  

 

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

 

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

 

                                                      
64 Dz.U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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