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Nazwa Fundacji, siedziba i adres  

 

Fundacja Szkoła na Widelcu  

ul. Powisńska 61/63 lok.3 

02-903 Warszawa 

 

adres do korespondencji: 02-776 Warszawa, ul. Miklaszewskiego 14 

adres poczty elektronicznej: info@szkolanawidelcu.pl 

 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, REGON 

 

Data wpisu: 24.10.2012 r. 

NIP: 5252539971 

REGON: 146359771 

KRS: 0000437319 

 

Członkowie zarządu 

 

Od dnia 23 czerwca 2020: 

Agata Gawska – Prezes Zarządu 

Katarzyna Woźnicka- Wiceprezes Zarządu 

 

Do dnia 23 czerwca 2020: 

Grzegorz Łapanowski- Prezes Zarządu 

Magdalne Łapanowska- Wicepres Zarządu 

 

Cele statutowe Fundacji 
 

• Promocja kultury i dbanie o dobro społeczne; 

• Promocja stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury; 
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• Dbanie o ochronę i równowagę środowiska naturalnego; 

• Wykazywanie silnych związków pomiędzy bytem człowieka a środowiskiem naturalnym, 

w którym funkcjonuje; 

• Promowanie rozwoju wysokiej jakościowo produkcji, przyjaznej środowisku 

naturalnemu, uwzględniającej prawa konsumenta do naturalnych, zdrowych 

produktów; 

• Promowanie naturalnego, zdrowego i różnorodnego pożywienia jako fundamentalnego 

czynnika zdrowia i bytu człowieka; 

• Działania na rzecz poprawy jakości żywienia w instytucjach publicznych 

 i prywatnych; 

• Integracja i mobilizacja środowisk lokalnych do działania na rzecz lepszego jedzenia; 

• Lobbowanie na rzecz wprowadzenia zmian prawnych, regulujących kwestie żywienia w 

placówkach użytku publicznego; 

• Integracja i budowanie współpracy między środowiskiem edukacyjnym i branżą 

gastronomiczną; 

• Wspieranie pracowników gastronomii oraz personel kuchenny w szkołach i 

przedszkolach w dążeniach do rozwoju wiedzy i umiejętności zawodowych. 

 

 

Opis działalności Fundacji Szkoła na Widelcu 

 

Szkoła na Widelcu jest organizacją pozarządową, która powstała w 2012 r. Zgodnie z 

założeniami statutu działa na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci i młodzieży w szkołach 

i przedszkolach oraz ma na celu krzewienie świadomości w zakresie prawidłowego 

odżywiania wśród dzieci, ich rodziców, nauczycieli i personelu kuchennego. 

Do działań Fundacji należy między innymi udoskonalanie portalu www.szkolanawidelcu.pl, 

który dostarcza zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej o prawidłowym żywieniu. 

Fundacja wciąż rozwija podstronę www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl, która zawiera 

bazę scenariuszy zajęć, które umożliwiają samodzielne przeprowadzenie zajęć 

edukacyjno-kulinarnych w lokalnym otoczeniu. 

http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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Fundacja przygotowuje i wdraża programy edukacyjno-kulinarne dla dzieci w różnych 

grupach wiekowych – od przedszkolaków po maturzystów, organizuje szkolenia z zakresu 

żywienia, skierowane do rodziców, uczniów, dyrekcji, nauczycieli, kucharek i intendentek 

szkolnych, działa na rzecz oparcia jadłospisów w stołówkach szkolnych (i przedszkolnych) 

o żywność dobrej jakości, produkty jak najmniej przetworzone, dostosowane do pory roku 

oraz promuje dobre jedzenie poprzez materiały edukacyjne.  

 

Działalność statutowa Fundacji 
 

W ramach działań statutowych Fundacja przeprowadziła szereg aktywności, których celem 

była promocja tradycji i kultury dobrego jedzenia, prawidłowego żywienia wśród dzieci i 

młodzieży, promowanie poszanowania środowiska naturalnego oraz zmiana systemu 

odżywiania dzieci w placówkach publicznych.  

Fundacja, zgodnie z ustaleniami statutu, na swojej stronie internetowej udostępnia 

bezpłatne scenariusze zajęć oraz treści edukacyjne, które można wykorzystywać podczas 

zajęć. Pozwalają one wdrażać w każdej placówce, która wyraża chęć współpracy, zajęcia 

edukacyjne kulinarno-żywieniowe.  

Działania Fundacji przeprowadzane są na terenie całego kraju. Fundacja Szkoła na Widelcu 

wspiera merytorycznie organizacje lokalne oraz te znajdujące się na terenie innych miast 

niż Warszawa, udzielając porad i obejmując patronatami wydarzenia odpowiadające celom 

statutowym.  

 

Zrealizowane projekty i działania  Fundacji Szkoła na Widelcu w 2020 roku 
 

• Koordynowanie Ogólnopolskiego Programu i Platformy „Dobrze Jemy ze Szkołą na 

Widelcu” - edycja III oraz pierwsze półrocze IV edycji  

Program skierowany jest do szkół podstawowych klas „0” oraz 1-3. W trzeciej edycji z 

udostępnionych materiałów edukacyjnych skorzystało 2018 szkół. Dzięki temu blisko 282 

520 uczniów miało szansę nauczyć się o dobrym jedzeniu i gotowaniu. Szkoły zgłaszając się 

do programu nie ponosiły żadnych kosztów – ani wysyłki, ani druku materiałów. Szkoły 

realizujące program tworzyły na stronie internetowej 
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www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl Mapę Dobrych Działań Szkół, gdzie placówki 

umieszczały zdjęcia z zajęć edukacji żywieniowo-kulinarnej. Udostępniona platforma ma 

na celu ułatwić nauczycielom prowadzenie samodzielnie zajęć z edukacji kulinarnej 

poprzez dostarczenie im materiałów dydaktycznych z tego obszaru: filmów, scenariuszy, 

plakatów i kart pracy. W konkursie realizowanym w ramach projektu zwyciężyła Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Łodzi, w której Grzegorz Łapanowski 

przeprowadził pokaz kulinarny oraz poprowadził warsztaty kulinarne wraz z edukatorami 

Fundacji Szkoła na Widelcu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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Podsumowanie realizacji IV edycji Programu w pierwszym semestrze roku szkolnego 

2020/2021: 

 

o 1500 zarejestrowanych placówek; 

o Prawie 5500 nauczycieli realizujących program; 

o 144 866 uczniów biorących udział w programie. 

 

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 42 z 

Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie. 

 

Dietetyk Fundacji wraz z wolontariuszami przeprowadził warsztaty dla 9 klas  

(0-3), w których uczestniczyło łącznie 174 uczniów.  

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla przedszkolaków w Przedszkolu nr 7 „Promyk” w 

Wyszkowie (cykl 5 warsztatów w roku szkolnym 2019/2020) 
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Dietetyk Fundacji wraz z wolontariuszami przeprowadził zajęcia dla wszystkich 8 grup 

przedszkolnych. W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

 

• Przeprowadzenie szkolenia dla personelu przedszkolnej kuchni w Przedszkolu nr 7 

„Promyk” w Wyszkowie 

 

• Przeprowadzenie 2 szkoleń „Edukacja kulinarna w praktyce”  

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w Kanadyjskiej Szkole Podstawowej oraz 

Przedszkolu w Warszawie 

 

Pracownicy Fundacji przeprowadzili warsztaty dla około 200 uczniów.  

 

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla młodych sportowców ze szkoły łyżwiarskiej Walley  

 

W warsztatach uczestniczyła 20-osobowa grupa młodych łyżwiarzy i łyżwiarek.  

 

• Wydanie książki „Zrób więcej marnuj mniej” we współpracy z marką TEFAL w ramach 

partnerstwa w programie „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” z 40 przepisami na 

pyszne oraz dobre dla planety dania dla całej rodziny. 

 

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla podopiecznych organizacji Charytatywni Freta. 

 

 

• Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci pracowników firmy EuroCash 

 

Warsztaty zorganizowano w siedzibie firmy Eurocash. Edukatorzy Fundacji przeprowadzili 

warsztaty kulinarne wspólnie z dziećmi pracowników firmy. Wspólnie przygotowano 

orkiszowe gofry, koktajl oraz sałatkę. W trakcie warsztatów dietetyk Fundacji 

przeprowadził wykład dla rodziców. 
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• Zorganizowanie akcji Paczka Dobra 

 

Dostarczenie ponad 450 paczek z produktami spożywczymi wysokiej jakości do 

przygotowania 5 dań obiadowych w ramach akcji Paczka Dobra do najbardziej 

potrzebujących rodzin zamieszkujących na terenie Warszwy i okolic w pierwszej fali 

pandemii COVID-19  

 

Paczka Dobra to również projekt edukacyjny, wiele osób korzystających z pomocy 

pierwszy raz w życiu zjadło ciecierzycę czy soczewicę. Rodziny spożywały zdecydowanie 

mniej mięsa, uczyli się co powinno być w dobrej diecie. W każdej paczce znajdowały się 

produkty oraz przepisy niezbędne do przygotowania 5 obiadów. Ojcowie i mamy gotowali 

razem z dziećmi.  Relacja video z akcji dostępna pod linkiem 

https://www.youtube.com/watch?v=pjPBz_vh0Ts 

 

 

• Wydanie e-booka „StrączkuJemy”  

 

Badania wskazują, iż w Polsce zdecydowanie zbyt mało jest w naszej diecie nasion roślin 

strączkowych. Z tego względu zespół Fundacji opracował e-booka z przepisami na dania 

ze strączkami w roli głównej. Oprócz przepisów w publikacji tej znalazły się także 

informacje na temat wad i zalet strączków czy porady jak je gotować. 

 

• 12 autorskich nagrań live w social mediach ze specjalistami, m.in. z dziedzin 

psychodietetyki, dietetyki, medycyny, itp. 

(Jak zaprzyjaźnić dzieci z warzywami, Co zrobić by dzieci jadły więcej warzyw, Czy 

jedzenie może być lekarstwem, Program Dobrze Jemy, Co spakować do śniadaniówki, 

Warzywa- co zrobić by dziecko je lubiło?, Sklepik szkolny, Jedzenie to nie bułka z 

masłem- o terapii karmienia, Nowe zalecenia i działania Narodowego Centrum 

Edukacji Żywieniowej, Książki o jedzeniu i gotowaniu, Więcej warzyw na talerzu 

jesienią i zimą, Mamo, czemu nie kupujesz słodyczy.) 
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• Przeprowadzenie warsztatów dla podopiecznych wolskiego domu kultury w V 

Ogrodzie Jordanowskim. 

 

• Wydanie e-booka „Dobrze jemy w szkole i pracy” 

 

Opracowanie e-booka z przepisami na wartościowe drugie śniadania, a także 

poradami dotyczącymi, m.in. tego jak prawidłowo komponować posiłki, jak planować 

oraz jak zachęcić dzieci do jedzenia II śniadań.  

 

• Przeprowadzenie szkolenia dla personelu kuchni w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w gminie Sadowne. 

 

• Przeprowadzenie szkolenia dla personelu szkolnej kuchni w Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Ks. Jana Twardowskiego w Łodzi. 

 

• Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli w ramach partnerstwa z firmą Kaufland w 

programie Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.  

 

W szkoleniu wzięli udział pracownicy szkół, które zostały wyróżnione w konkursie 

organizowanym przez firmę Kaufland „Stołówka z klasą”. 

 

• Zorganizowanie4  webinarów online dla nauczycieli biorących udział w programie 

Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu pomagających w realizacji programu Dobrze Jemy 

w placówkach edukacyjnych. 

 

• Współpraca przy wdrożeniu do Polski międzynarodowego projektu edukacyjnego 

realizowanego w ramach konsorcjum Europejskiego Instytutu innowacji i 

Technologii (EIT) o nazwie „Jedz zdrowo, żeby być zdrowym”. 

W ramach projektu wdrożono do polski materiały edukacyjne w formie gry planszowej 

o układzie pokarmowym oraz gry bingo uczącej sposobu komponowania diety w 

oparciu o zasady zdrowego odżywiania. Pracownicy fundacji brali czynny udział w 

tworzeniu materiałów, ich tłumaczeniu i dostosowywaniu do realiów polskiej szkoły 
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oraz ich promocji. Realizacja obejmowała również szkolenie 12 nauczycieli z całej polski 

w zakresie realizacji modułów edukacyjnych. Projektem objęto 20 nauczycieli i 588 

dzieci w wieku 7-12 lat. 

 

• Współpraca przy projektach realizowanych przez Uniwersytet Warszawski w ramach 

projektu EIT FOOD: Food School Network „integracja rozwiązań w celu poprawy 

nawyków żywieniowych i zmniejszenia marnowania żywności: Krecik i warzywa, Jak 

Ja Jem, Uważne jedzenie”, oraz „SEE&EAT- Komunikowanie korzyści związanych z 

wizualnym oswajaniem jako strategii na wprowadzenie zdrowego jedzenia do diety 

dzieci”. 

 

Pracownicy Fundacji byli prelegentami/ uczestniczyli w wielu konferencjach, m.in. e-

konferencji „Uczę Maluchy 2020”, której organizatorem była firma eduNation sp. z o.o., „II 

Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia”, konferencji 

„Interaktywnie, online i zdrowo! Warsztaty o nawykach żywieniowych- Dzieci Lubią Zdrowo 

Jeść!” organizowanej przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 5 

Narodowym Kongresie Żywieniowym organizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia 

Publicznego- Państwowy Zakład Higieny.  

 

Podsumowanie 
 

Na stronie www.szkolanawidelcu.pl i www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl Fundacja 

regularnie zamieszcza materiały edukacyjne dla dzieci, rodziców i pracowników szkół różnego 

szczebla. Wszystkie pomoce dydaktyczne są dostępne bezpłatnie. Oprócz scenariuszy zajęć z 

dziećmi, znaleźć tam można liczne artykuły i porady dotyczące wprowadzania zdrowych 

nawyków żywieniowych w życie dziecka, placówki edukacyjnej oraz całej rodziny. Fundacja 

prowadzi swoją politykę informacyjną również poprzez media społecznościowe: facebook, 

instagram i youtube, zwracając uwagę na niepokojące sygnały płynące z kraju oraz publikując 

szereg istotnych treści edukacyjnych, informujących oraz sprawdzonych i prostych przepisów 

na wartościowe dania. Nadal jednak nie rezygnuje z działań bezpośrednich prowadzonych w 

placówkach szkolnych, przedszkolnych i wychowawczych, które zazwyczaj przybierają formę 

http://www.szkolanawidelcu.pl/
http://www.dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl/
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wykładów połączonych z warsztatami kulinarnymi. Fundacja stara się utrzymywać dobre 

relacje z innymi podmiotami z sektora pozarządowego w celu współpracy przy realizacji 

swoich zbieżnych celów. Środki, które pozyskuje pochodzą z sektora publicznego oraz 

prywatnego.  

 

 

Finanse 
 

 

1. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU  

Uchwała nr 1 – zatwierdzenie sprawozdania za 2019r 

Uchwała nr 2 – podział zysku za 2019r 

Uchwały z dnia 23.06.2020 dot zmiany składu zarządu. 

 

 
2. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ, 
ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ 
W 2020r Fundacja uzyskała przychody w wysokości 647 658,57 zł. Na kwotę tę składają się: 

- darowizny                                                                  55 939,59 
- dotacje                                                                       46 970,00 
- zbiórki internetowe                                                  52 772,47 
- działalność odpłatna pożytku publicznego        491 976,51 w tym : 
                                                   warsztaty  edukacyjno-kulinarne                                 48 926,71 
                                                   edycja i partnerstwo w Programie Dobrze Jemy     348 910,00 
                                                    sesja zdjęciowa                                                                 5 527,20 
                                                   szkolenia i materiały edukacyjne                                    1 909,66 
                                                   konkurs stołówka z klasą                                                28 000,00 
                                                   sprzedaz sprzętu                                                              15 591,74 
                                                   inne: udział w debacie, receptury, koncepce itp       43 111,20  
  
W/w przychody  wpłynęły na rachunek bankowy Fundacji 
 
3. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA: 
W 2020r kwota poniesionych  kosztów w  wysokości  581 436,80 zł dotyczyła realizacji zadań 
statutowych. 
       - koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego   581 436,80 zł 
Natomiast kwota  45 056,72 stanowiła koszty administracyjne. 
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Poniesione koszty realizowane były  w wiekszości poprzez przelewową formę płatności .Forma 
gotówkowa zamknęła się kwotą 6 735,99 I dotyczyła kosztów odpłatnej działanosci pożytku 
publicznego. 
 
4. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WG WPISU DO KRAJOWEGO 
REJESTRU SĄDOWEGO – Fundacja Szkoła na Widelcu nie prowadzi działności gospodarczej 
 
5.  LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI: 
W 2020r Fundacja zatrudniała jednego pracownika na umowę o pracę na stanowisku dietetyka I 
edukatora żywieniowego. 
  
6.   ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ  
             W 2020r Fundacja poniosła koszt na  wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych    w 
wysokości 141 998,69zł    oraz umowy o pracę  w wysokości  86 777,95 zł co daje łączną kwotę 
228 776,64 zł. 
Fundacja nie wypłacała premii, nagród ani innych świadczeń. 
 
W kwocie wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych Fundacja wypłaciła  pełniącej funkcję 
dyrektora zarządzającego  wynagrodzenie, które w skali roku zamknęło sie kwotą brutto  91 014,48 zł 
 
7.   UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ PPH POŻYCZKI PIENIĘŻNE 
 W 2020r Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych . 
 
8.    KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH 
        Fundacja w 2020 nie miała żadnych lokat na rachunkach bankowych. 
      
         Saldo na rachunku bieżącym w banku PKO BP  na koniec roku wynosiło 101 617,89 zł 
 
 
9.  WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W 
SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO 
    Fundacja w 2020r nie nabyła obligacji i nie objęła udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego. 
 
10.   NABYTE NIERUCHOMOŚCI, ICH PRZEZNACZENIE ORAZ WYSOKOŚĆ KWOT WYDATKOWANYCH NA 
TO NABYCIE 
     W 2020r fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 
 
11.      NABYTE POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE i WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
   W 2020r fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
  
12.  WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI WE WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH 
FINANSOWYCH DLA CELÓW STATYSTYCZNYCH  01.01.2020r-31.12.2020r 
 
Aktywa trwałe                                           0,00 zł 
Aktywa obrotowe                     159 010,96 zł 
 
Zobowiązania krótkoterminowe        24 328,14 zł 
W tym:   
zobowiązania budżetowe : PIT 4r             817,00zł 
                                                 VAT          11 052,00 zł 
                                                 ZUS             2 682,61 zł 
Zobowiązania z tytułu dostaw I usług   9 776,53 zł 
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13     DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
- W 2020r Fundacja zrealizowała warsztaty zywieniowo-kulinarne w przedszkolu nr 7 w 
Wyszkowie uzyskując przychód w kwocie 7 300,81zł oraz szkolenie dla personelu uzyskując przychód z 
tego tytułu w wysokości 813,01 zł. 
-       Fundacja przygotowała i przeprowadziła szkolenia dla kadry szkolnej stołówki w Zespole Szkół 
Sadowne w Powiecie Węgrowskim uzyskując przychód w kwocie 700,00 zł 
-          Fundacja przeprowadziła takze szkolenie edukacyjne w Szkole Podstawowej w Malcanowie 
uzyskujac przychód w kwocie 378,46zł 
-      Fundacja przygotowała i przeprowadziła warsztaty kulinarne w Zespole Wolskich Placówek  
Edukacji Kulinarnej uzyskując przychód w kwocie 487,80 zł 
- W wyniku podpisanej I zrealizowanej umowy nr 576 z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacja uzyskła 
przychód  w wysokości 30 752,03 zł 
Z tytułu w/w działaności Fundacja uzyskała  wynik finansowy  w wysokości  4 134,00zł 
 
14. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH A 
TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH 01.01.2020r-
31.12.2020r 
 
Podatek dochodowy od osób fizycznych  12 540 zł 
 
Podatek od towarów I usług  55 781 zł 
 
W 2020r Fundacja składała następujące deklaracje: PIT 4R, CIT 8, O, VAT 7K 
 
15. Fundacja nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r  o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
 
16. W  Fundacji nie wysąpiły płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczajacej równowartośc 
15 000 zł . 
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Kontrole przeprowadzone w Fundacji w roku 2020: 

 

Przeprowadzono jedną kontrolę przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa. 

Kontrolę ex-post krzyżową przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 

grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2178), w zakresie mechanizmu/ów Wspólnej Polityki Rolnej: „Owoce i warzywa w szkole” za 

okres roku budżetowego: 2017/2018. 

Kontrola zakończyła się pomyślnie- nie zgłoszono uwag, ani zaleceń pokontrolnych.            
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