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Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z sugestiami otrzymanymi od Państwa po pierwszej certyfikacji szkół i 

przedszkoli, przesyłamy listę Certyfikatów zweryfikowanych przez Komisję złożoną z 

liderów Zadania 2. z Instytutu Żywności i Żywienia oraz Akademii Wychowania Fizycznego.  

Proces weryfikacji trwał długo, między innymi z tego powodu, że tym razem w wielu 

wypadkach dokumentacja ze szkół była przygotowana mniej starannie niż w roku ubiegłym. 

Natomiast my musimy tę dokumentację dobrze skompletować. Jesteśmy często wizytowani 

przez ekspertów szwajcarskich, którzy chcą mieć wgląd w dane szczegółowe, gdyż, jak 

mówią, sprawdzają czy pieniądze szwajcarskich podatników są dobrze wydawane. Eksperci 

nie tylko mają wgląd w dokumentację, lecz także wizytują certyfikowane szkoły. Odbyły się 

już dwie takie wizytacje: szkoły w Krakowie i wiejskiej szkoły w województwie lubelskim. 

Dodam, że to nie my wskazujemy województwo lub szkołę. To eksperci przyjeżdżają z 

gotowymi propozycjami, a my jedynie pomagamy je zrealizować. 

Bardzo prosimy o skonsultowanie załączonej zweryfikowanej listy certyfikatów. Jeśli 

Państwo mają wątpliwości co do decyzji Komisji w Warszawie, prosimy wyjaśnić je w 

korespondencji z Panią mgr Moniką Andrzejewską, która przechowuje całą dokumentację i 

odpowie na Państwa pytania. Dopiero po akceptacji przez Państwa listy certyfikowanych 

szkół i przedszkoli, ogłosimy ostateczne wyniki na stronie www.zachowajrownowage.pl.  

Tym razem certyfikaty będą wykonane w formie tablic pamiątkowych z pleksiglasu. 

Przetarg na przygotowanie tablic został włączony w większy przetarg na działalność 

multimedialną i upowszechniającą zadania Projektu. Przygotowanie procedury przetargowej, 

ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy zgodnie z  obecnymi wymogami, niestety 

wymaga zatwierdzeń wielu instytucji i długo trwa. W związku z tym, certyfikaty będą gotowe 

dopiero po Nowym Roku. Trudno nam jednoznacznie powiedzieć kiedy – czy będzie to 

styczeń, luty, czy jeszcze później. Wszystko zależy od wykonawcy i jego współpracy z IŻŻ.  

Mimo, że realizacja projektu w szkołach zakończyła się, to Projekt Szwajcarski wciąż 

trwa do końca 2016 roku. Pragniemy podtrzymywać efekty projektu i wspierać nauczycieli w 

ich dalszej pracy poprzez różne działania, o których będziemy Państwa na bieżąco 

informować. 

Z  serdecznymi pozdrowieniami 

 

w imieniu Liderów Zadania 2 

Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska 

dr Renata Czarniecka 

 

Załącznik: lista certyfikowanych placówek 

 

http://www.zachowajrownowage.pl/

