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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy Jadów1, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów 

 

Dariusz Stanisław Kokoszka, Wójt Gminy Jadów, od 21 października 2018 r. 

 

 

Wywiązywanie się z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami2 (dalej: 

uzd), w tym: 

1. wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności oraz realizacja zadań przez 

koordynatora do spraw dostępności3;  
2. wywiązanie się z obowiązku raportowania o stanie zapewniania dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami4. 
 

 

Od 20 września 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 26 listopada 
2021 r. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

 

Zbigniew Jachimowicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr KAP/86/2021 

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: Urząd. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1062. 
3 Dostępność - dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej w zakresie 
określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 uzd, będącą wynikiem uwzględnienia 
uniwersalnego projektowania albo zastosowania racjonalnego usprawnienia (art. 2 pkt 2 uzd). 
4 Osoba ze szczególnymi potrzebami  - osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, 
albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować 
dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie 
równości z innymi osobami (art. 2 pkt 3 uzd). 
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności 
Wójt Gminy Jadów terminowo wyznaczył koordynatora do spraw dostępności (dalej: 
Koordynator), którego dane kontaktowe zostały opublikowane na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Jadów (dalej: BIP). W Urzędzie podejmowane były 
działania mające na celu wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do 
usług świadczonych przez Urząd, m.in.: pomieszczenia na parterze budynku (w tym 
toalety) dostępne były dla osób niepełnosprawnych, w holu na parterze i piętrze 
podawana była informacja w sposób wizualny i głosowy o lokalizacji pomieszczeń 
w budynku, pracownicy z pierwszego piętra schodzili na parter do interesantów 
z ograniczeniami ruchowymi, wydawane dowody osobiste były dowożone do 
mieszkańców Gminy, którzy nie byli w stanie samodzielnie dotrzeć do Urzędu. 

Raport o stanie zapewniania dostępności (dalej: Raport) został przekazany do 
właściwego miejscowo wojewody, za pośrednictwem portalu sprawozdawczego 
Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS), w terminie określonym w art. 58 
uzd. Zgodnie z art. 11 ust. 1 uzd, Raport został opublikowany na stronie BIP. 

Nieprawidłowości w realizacji niektórych obowiązków określonych w uzd dotyczyły: 

 braku pisemnego wyznaczenia przez Wójta koordynatora do spraw 
dostępności, po rozwiązaniu stosunku pracy i ponownym zatrudnieniu 
w Urzędzie osoby, która wcześniej pełniła funkcję Koordynatora, co w ocenie 
NIK było działaniem nierzetelnym, 

 braku planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, który powinien zostać przygotowany przez 
koordynatora do spraw dostępności, co było niezgodne z art. 14 ust. 2 pkt 2 
uzd, 

 nierzetelnego sporządzenia pierwszego Raportu, który nie zawierał części 
informacji z kategorii dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej oraz 
wskazania działań alternatywnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności 
i realizacja zadań przez koordynatora oraz wywiązanie się 
z obowiązku raportowania o stanie zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 uzd Wójt Gminy Jadów, zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 
30 września 2020 r., wyznaczył osobę do pełnienia funkcji koordynatora do 
spraw dostępności. Wyznaczenie Koordynatora nastąpiło w terminie określonym 
w art. 59 uzd, a jego dane kontaktowe zostały opublikowane na stronie BIP6. W 
dniu 29 października 2020 r. osoba pełniąca funkcję Koordynatora odeszła na 
emeryturę, a w dniu 1 grudnia 2020 r. została ponownie zatrudniona na to samo 
stanowisko.  Wójt Gminy Jadów nie wyznaczył innej osoby do pełnienia funkcji 
koordynatora do spraw dostępności. Po ponownym zatrudnieniu w Urzędzie od 
1 grudnia 2020 r. osoby, która przed rozwiązaniem z nią stosunku pracy była 
wyznaczona na Koordynatora, jej zakres czynności nie zawierał żadnych 
zapisów dotyczących pełnienia roli koordynatora do spraw dostępności (dalszy 
opis w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). 

(akta kontroli str. 5-9, 156, płyta CD plik 007) 

                                                      
6 Adres strony old.bip.jadow.az.pl. 
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2. Do dnia 26 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Jadów  nie został przygotowany 
plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 16-20, 26-29) 

3. Koordynator na bieżąco monitorował działania Urzędu w zakresie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i w zależności od okoliczności 
podejmowane były działania mające na celu pomoc wymagającym tego 
osobom. Monitoring nie był dokumentowany w jakiejkolwiek formie papierowej 
lub elektronicznej. 

 (akta kontroli str. 16-20) 

4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami było realizowane przez 
pracowników Urzędu Gminy Jadów w dwóch trybach. W przypadku spraw 
należących do właściwości komórek organizacyjnych zlokalizowanych na 
pierwszym piętrze budynku Urzędu, do których osoba ze specjalnymi 
potrzebami nie mogła się dostać ze względu istniejące w budynku bariery 
architektoniczne, pracownicy schodzili do osób potrzebujących wsparcia na 
parter i tam sprawy były załatwiane. Z kolei w przypadku osób z ograniczonymi 
możliwościami przemieszczania się, pracownicy dojeżdżali do potrzebujących 
(np. w celu załatwienia sprawy wydania dowodu osobistego). Stosowane 
sposoby wsparcia  osób ze szczególnymi potrzebami wynikały z przyjętej 
praktyki. Dojazdy pracowników do osób z ograniczonymi możliwościami 
przemieszczania odbywały się w ramach przyznanych ryczałtów. Ponadto, rolę 
tłumacza-przewodnika do kontaktów z osobami ze specjalnymi potrzebami 
przypisano Koordynatorowi7. 

(akta kontroli str. 16-20, 26-29, 150-153) 

5. Raport o stanie zapewniania dostępności w Urzędzie Gminy Jadów został 
sporządzony na formularzu opracowanym przez ministra właściwego do spraw 
rozwoju regionalnego, co było zgodne z art. 11 ust. 3 uzd. Raport został 
przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu w dniu 26 marca 2021 r., tj. w terminie 
określonym w art. 58 uzd. 

(akta kontroli str. 12-15, 156, płyta CD plik 006) 

6. Raport o stanie zapewniania dostępności w Urzędzie Gminy Jadów został 
opublikowany na ówczesnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej8 w dniu 26 
marca 2021 r. Od 14 maja 2021 r. zmieniona została strona BIP Gminy Jadów. 
Poprzednia strona zawierająca Raport oraz zarządzenie wyznaczające 
Koordynatora została przeniesiona pod adres www.old.bip.jadow.az.pl, pod 
którym popularna wyszukiwarki internetowa miała trudności ze znalezieniem 
tych informacji.  

Po zmianie portalu BIP Gminy Jadów informacje dotyczące Koordynatora oraz 
opublikowany Raport przestały być łatwo dostępne. W trakcie czynności 
kontrolnych w Urzędzie podjęte zostały działania mające na celu usunięcie 
niedogodności zauważonej w trakcie oględzin stron internetowych. W wyniku 
tych działań zarządzenie Wójta dotyczące wyznaczenia Koordynatora9, jak 
również skorygowany Raport o stanie dostępności zostały umieszczone na 
aktualnej stronie Urzędu pod adresem www.bip.jadow.az.pl. 

(akta kontroli str. 10-13, 16-20, 156, płyta CD pliki 001-002, 004, 006-007) 

                                                      
7 W ramach zakresu czynności. 
8 Obecnie strona znajduje się pod adresem www.old.bip.jadow.az.pl 
9 Zarządzanie Wójta Gminy Jadów nr 72/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. 
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7. Urząd otrzymał informację o możliwości przekazania Raportu do Wojewody 
Mazowieckiego za pomocą portalu sprawozdawczego GUS w piśmie Dyrektora 
Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 marca 2021 r. 
Koordynator przygotował pierwszy Raportu samodzielnie i przesłał go 
Wojewodzie za pośrednictwem portalu sprawozdawczego GUS w dniu 26 
marca 2021 r. 

W Raporcie o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Gminie Jadów, podano m.in., że w budynku Urzędu Gminy: 

 umożliwiono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 

 nie zapewniono wolnych przestrzeni od barier pionowych, nie 
zastosowano rozwiązań architektonicznych, środków technicznych, ani 
nie zainstalowano urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych), 

 zapewniono informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej 
w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

 nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości 
ewakuacji lub uratowania w inny sposób, 

 umożliwiono kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz przesyłanie 
faksów, 

 zapewniono komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem 
komunikatorów internetowych, 

 nie zapewniono wykorzystania tłumacza języka migowego lub przez 
stronę internetową i/lub aplikację (tłumaczenie online), 

 nie zapewniono pomocy tłumaczenia języka migowego – kontakt 
osobisty, kontaktu z pomocą tłumacza - przewodnika (kontakt osobisty), 

 Urząd nie posiadał urządzenia/środków technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, system FM, systemy na 
podczerwień, czy „Bluetooth”. 

(akta kontroli str. 148-149, 156, płyta CD plik 006) 

8. Przekazany w dniu 26 marca 2021 r. Raport zawierał odniesienia do większości 
minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 uzd, ale brakowało w nim 
informacji: 

 z działu 2 dotyczącego dostępności cyfrowej, odnośnie dostosowania 
stron internetowych do standardu WCAG 2.1 i ich certyfikacji, 

 z działu 3 dotyczącego dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
w zakresie umieszczenia na stronie internetowej Urzędu informacji 
o jego działalności zarówno w formie tekstowej łatwej do odczytania, jak 
również w postaci pliku odczytywanego maszynowo oraz nagrania 
w polskim języku migowym, 

 z działu 4 dotyczącego informacji o dostępie alternatywnym, która 
wskazywałaby, że Urząd zapewniał dostęp alternatywny poprzez 
wprowadzenie odpowiednich zmian w organizacji funkcjonowania 
podmiotu. Z wyjaśnień wynika, że w Urzędzie w praktyce stosowano 
dwa sposoby zapewnienie dostępu alternatywnego dla osób 
z ograniczonymi możliwościami przemieszczania się i taka niepisana 
procedura była stosowana przez pracowników komórek organizacyjnych 
niedostępnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi. 

Powyższe braki w treści Raportu dotyczące działów 2, 3 i 4 (opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości) zostały uzupełnione w trakcie czynności 
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kontrolnych NIK. Skorygowany Raport, po uzgodnieniach z pracownikiem 
Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej, został przekazany do Wojewody 
Mazowieckiego w dniu 24 listopada 2021 r. 

(akta kontroli str.156, płyta CD plik 004, 006-007) 

9. W czasie trwania czynności kontrolnych NIK w Urzędzie przystosowane zostały 

pomieszczenia (po przeprowadzonym gruntownym remoncie) do pełnionych 

funkcji. Jednopiętrowy budynek Urzędu od strony wewnętrznego podwórka 

posiadał podjazd dla wózków inwalidzkich, do którego mógł dojechać samochód 

przewożący osoby ze szczególnymi potrzebami. Wszystkie pomieszczenia 

biurowe oraz toalety na poziomie parteru były dostępne dla niepełnosprawnych. 

Pomieszczenia były oznaczone, a informacja o ich przeznaczeniu znajdowała 

się na tablicy informacyjnej oraz była wyświetlana na ekranach telewizorów, 

umieszczonych w holach na parterze i piętrze. Oprócz informacji wizualnej 

wyświetlanej na ekranie telewizora, nadawany był głosowo komunikat 

powielający informację o lokalizacji pomieszczeń oraz danych kontaktowych. Na 

parterze była wydzielona toaleta dla niepełnosprawnych, którą wyposażono 

w armaturę spełniającą wymagane funkcjonalności, przy czym przy sedesie 

brakowało poręczy dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Urząd posiadał 

oznaczenia ewakuacyjne rozmieszczone w miejscach wskazanych przez straż 

pożarną oraz aktualną Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

(akta kontroli str. 53-147) 

10. Urząd od 20 września 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych 

26 listopada 2021 r., nie wykazał żadnych wydatków na działania związane 

z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Sekretarz 

Gminy Jadów wyjaśnił, że jedyne wydatki jakie ponosił Urząd podczas obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami wynikały z dostarczania dla nich dowodów 

osobistych, które były finansowane w ramach przyznanych ryczałtów dla 

pracowników dowożących. 

(akta kontroli str. 16-20) 

11. W okresie od 6 września 2021 r. do zakończenia czynności kontrolnych 

26 listopada 2021 r., do Urzędu nie wpłynęły informacje ani wnioski o braku 

dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej na podstawie 

art. 29 i 30 uzd. 

12. Sekretarz Gminy Jadów wyjaśnił, że pracownicy Urzędu na bieżąco (w trakcie 

prowadzenia spraw petentów) informują interesantów o możliwości załatwienia 

spraw przez Internet lub możliwości obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami 

na parterze budynku. 
(akta kontroli str. 16-20) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 Po rozwiązaniu stosunku pracy z osobą wyznaczoną zarządzeniem Wójta na 1.
Koordynatora, Wójt przez ponad rok nie wyznaczył w formie pisemnej 
koordynatora do spraw dostępności, co w ocenie NIK było działaniem 
nierzetelnym. 

Obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności określa 
art. 14 ust. 1 uzd. Do pełnienia funkcji Koordynator została wyznaczona jedna 
osoba w ustawowym terminie, lecz po miesiącu sprawowania tej funkcji 
(29 października 2020 r.) odeszła na emeryturę. Z chwilą rozwiązania 
stosunku pracy z Koordynatorem, Wójt nie wyznaczył innej osoby do pełnienia 
tej funkcji. Od dnia 1 grudnia 2020 r. osoba pełniąca wcześniej funkcję 
Koordynatora została ponownie zatrudniona w Urzędzie. Jej zakres czynności 
nie zawierał żadnych zapisów dotyczących pełnienia roli koordynatora do 
spraw dostępności. Jak wyjaśnił Sekretarz Gminy Jadów „Domniemanie 
przełożonych było takie, że w tak krótkim czasie zatrudnienie tej samej osoby 
nie wymaga regulacji w zakresie obowiązków służbowych. Nadmienić należy, 
że Zarządzenie Nr 56/2020 nie zostało do dnia dzisiejszego odwołane. 
Faktycznie pani (…) wykonywała czynności identyczne jak przed odejściem na 
emeryturę w tym czynności koordynatora do spraw dostępności”.  
W ocenie NIK, wraz z rozwiązaniem stosunku pracy z osobą wyznaczoną do 
pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności wygasły wszelkie 
powierzone jej funkcje i upoważnienia. Ponowne zatrudnieniu jej w Urzędzie 
(po miesięcznej przerwie) nie oznaczało automatycznej kontynuacji 
poprzedniego stosunku pracy, jak również wynikających z niego uprawnień 
i obowiązków. W opinii NIK, zaniechanie formalnego wyznaczenia tej osoby 
(po jej ponownym zatrudnieniu) do pełnienia funkcji koordynatora do spraw 
dostępności spowodowało, iż w Urzędzie nie było osoby odpowiedzialnej za 
przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W trakcie kontroli NIK, w dniu 22 listopada 2021 r. Wójt wydał nowe 
zarządzenie nr 72/2021, w którym wyznaczył tą samą osobę do pełnienia 
funkcji Koordynatora. W dniu 24 listopada 2021 r. otrzymała ona nowy Zakres 
czynności, który zawiera zadania związane z zapewnieniem dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z podjętymi przez Wójta 
działaniami, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od sformułowania wniosku 
pokontrolnego w sprawie usunięcia wyżej przedstawionej nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 16-20) 

 W Urzędzie Gminy Jadów nie został przygotowany plan działania na rzecz 2.
poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Art. 14 ust. 2 pkt 2 uzd stanowi, że do zadań koordynatora do spraw 
dostępności należy przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na 
rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
przez podmiot, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 uzd. 

Sekretarz Gminy Jadów wyjaśnił, że „plan nie został opracowany (…) z braku 
czasu pracownika zajmującym się tym zagadnieniem i doświadczenia 
w zakresie dostępności (…) przeprowadzono analizy przed opracowaniem 
Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego, jak również 
konsultacje z pracownikami i przełożonymi, a także ze Strażą Pożarną jako 
ochroną ppoż. Pośrednim wynikiem analizy było przygotowanie i opracowanie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Ww. analizy 
nie utrwalono w postaci papierowej ani elektronicznej”. 

NIK zauważa, że zgodnie z art. 14 ust. 3 uzd, plan działania powinien 
obejmować w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy 
realizacji zadań z zakresu dostępności. Przygotowanie tego dokumentu 
przyczyniłoby się zatem do zdiagnozowania potrzeb oraz zaplanowania 
adekwatnych działań prowadzących do poprawy dostępności Urzędu. 

(akta kontroli str. 16-20, 26-29) 

 Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 3.
potrzebami, przekazany właściwemu wojewodzie w dniu 26 marca 2021 r. 
został sporządzony w części nierzetelnie, bowiem nie zawierał informacji o: 
stronach internetowych oraz aplikacjach z działu 2 „Dostępność cyfrowa”, dla 
których Gmina Jadów nie posiada deklaracji dostępności, odpowiedzi na 
pytania: 3a, 3b, 3c z działu 3 „Dostępność informacyjno-komunikacyjna” oraz 
odniesienia do stosowanych rozwiązań alternatywnych z działu 4 „Informacja 
o dostępie alternatywnym”. 

Sekretarz wyjaśnił, że „wynikające braki wynikały z naszej niewiedzy oraz 
braku doświadczenia w zakresie dostępności Urzędu dla osób ze 
szczególnymi potrzebami”, a w przypadku działań alternatywnych „Została 
wykonana analiza uzasadniająca przyjętą formę dostępu alternatywnego dla 
każdego przypadku jego zastosowania”. 

W trakcie kontroli NIK Raport został skorygowany i 24 listopada 2021 r. 
przekazany za pośrednictwem portalu ePUAP do Wojewody Mazowieckiego. 
W związku z podjętymi przez Wójta działaniami, Najwyższa Izba Kontroli 
odstępuje od sformułowania wniosku pokontrolnego w sprawie usunięcia 
wyżej przedstawionej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 12-13, 26-32, 156, płyta CD pliki 003-007) 

IV. Uwagi i wnioski 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę 
i wniosek: 

NIK zwraca uwagę, iż informacje opublikowane na starym portalu 
www.old.bip.jadow.az.pl, które są nadal aktualne, powinny być dostępne 
również na nowej stronie internetowej BIP. 

 
NIK wnioskuje o przygotowanie przez koordynatora do spraw dostępności 
planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami i opublikowanie tego dokumentu na stronie BIP. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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, …… grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Zbigniew Jachimowicz 

Główny specjalista k.p. 
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