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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 
Czerwińsk nad Wisłą (dalej: Urząd lub Urząd MiG).  
 

Marcin Gortat Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą (dalej: Burmistrz) 

 (akta kontroli str. 6-7) 

Wywiązywanie się z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1 
(dalej: uzd), w tym: 

1) wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności oraz realizacja zadań przez 
koordynatora do spraw dostępności2;  

2) wywiązanie się z obowiązku raportowania o stanie zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami3. 

 

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

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Administracji Publicznej 

 

Krzysztof Aleksander Matuszek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr KAP/87/2021 z dnia 15 października 2021 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

  

                                                      
1  Dz. U. z 2020 r. poz.1062. 
2  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). 

3  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). 

4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Miasto i Gminę 
Czerwińsk nad Wisłą z niektórych obowiązków wprowadzonych ustawą 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Burmistrz wyznaczył w wymaganym terminie koordynatora do spraw dostępności 
(dalej: Koordynator), określając przy tym zakres zadań realizowanych przez 
Koordynatora. Zgodnie z wymogami uzd, dane kontaktowe Koordynatora zostały 
opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Czerwińsk 
nad Wisłą (dalej: BIP). Koordynator przygotował Plan działania na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 
(dalej: Plan działania), który został podpisany przez Burmistrza. Zadania ujęte 
w Planie działania realizowano zgodnie z przyjętymi w ww. Planie sposobami 
i terminami ich realizacji. Sporządzony przez Koordynatora Raport o stanie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej: Raport) 
zawierał rzetelne informacje w zakresie określonym przez uzd oraz został 
przekazany właściwemu wojewodzie w wymaganym terminie, za pośrednictwem 
portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: GUS). 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła opublikowania na stronie BIP Planu 
działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami oraz Raportu o stanie zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami dopiero w toku kontroli NIK, tj. po upływie ponad 
pół roku od ich sporządzenia, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

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

1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 uzd, Burmistrz zarządzeniem Nr 71/2020 z dnia 
22 września 2020 r., wyznaczył osobę do pełnienia funkcji koordynatora do spraw 
dostępności. Wyznaczenie Koordynatora nastąpiło w terminie określonym 
w art. 59 uzd. Do zadań Koordynatora, należało w szczególności:  

 wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług 
świadczonych przez Urząd i jednostki organizacyjne miasta i gminy, 

 przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
w jednostkach organizacyjnych miasta i gminy zgodnie z minimalnymi 
wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi 
w art. 6 uzd, 

 monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, 

 regularne przekazywanie informacji o postępie w procesie zapewniania 
dostępności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta i gminy. 

                                                      
5  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
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Zgodnie z treścią ww. zarządzenia, opublikowanego w BIP 30 września 2020 r., 
Kierownicy wydziałów, samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie, pracownicy 
Urzędu MiG oraz osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi miasta i gminy 
zobowiązani zostali do udzielenia, na wniosek koordynatora do spraw dostępności, 
niezbędnych informacji oraz wsparcia w zakresie realizowanych działań. 
W ww. zarządzeniu wskazano, że osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi 
miasta i gminy zobowiązane zostały do zamieszczania i aktualizacji na stronach BIP 
oraz na stronach internetowych jednostki, informacji dotyczących dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie zarządzenia powierzono 
Koordynatorowi do spraw dostępności. Dane kontaktowe Koordynatora zostały 
doprecyzowane i ponownie opublikowane na stronie BIP w dniu 26 października 
2021 r.  

(akta kontroli str. 90, 101) 

2. Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 został przygotowany zgodnie 
z wymogami uzd przez Koordynatora do spraw dostępności na podstawie art. 14 
ust. 2 pkt 2 uzd. Plan działania obejmuje lata 2021-2022. Został sporządzony przez 
Koordynatora i podpisany przez Burmistrza w dniu 30 marca 2021 r. Plan działania 
został opublikowany na stronie internetowej BIP dopiero w trakcie kontroli NIK 
(26 października 2021 r.), tj. po upływie ponad pół roku od jego sporządzenia, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 93-100) 

Przed sporządzeniem Planu działania Koordynator przeprowadził wewnętrzną 
analizę dostępności Urzędu MiG. Analiza dostępności sporządzona została 
na piśmie 12 marca 2021 r. w zakresie dotyczącym: dostępności architektonicznej; 
dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz dostępności cyfrowej. Plan działania 
objął w szczególności analizę dostępności Urzędu oraz planowane działania 
dotyczące poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności przez Urząd MiG. 
Działania przewidziane w Planie działania były realizowane terminowo, zgodnie 
z harmonogramem Planu działania.  

(akta kontroli str. 93-98, 102, 132) 

Badanie kontrolne wykazało, że według stanu na 22 listopada 2021 r . zrealizowano 
pięć z 13 wyznaczonych w Planie działania zadań, tj.: powołano koordynatora 
do spraw dostępności (22 września 2020 r.), opracowano i sporządzono Plan 
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami na lata 2021-2022 (30 marca 2021 r.), przygotowano analizę stanu 
obiektu Urzędu MiG pod względem dostosowania do osób ze szczególnymi 
potrzebami (12 marca 2021 r.), sporządzono Raport o stanie zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (30 marca 2021 r.). 

Pozostałe zadania ujęte w Planie działania zostały przewidziane do realizacji 
w całym okresie obowiązywania Planu działania, m.in.: oznaczenie budynku 
w grudniu 2021 r., dostosowanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami 
w grudniu 2022 r., przebudowa schodów prowadzących do budynku w grudniu 
2022 r., zakup lupy dla osób słabowidzących w grudniu 2021 r., zrealizowanie filmu 
o PJM6 w czerwcu 2022 r., zapewnienie tłumacza dla osób ze szczególnymi 
potrzebami w grudniu 2021 r., zakup i montaż pętli indukcyjnej w Urzędzie, zakup 
krzesła ewakuacyjnego w grudniu 2022 r., monitorowanie działalności jednostek 

                                                      
6  Polski język migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi w Polsce, stanowiący ich naturalny  

język komunikacji. Jest to język wizualno-przestrzenny. Od 1 kwietnia 2012 r. na mocy ustawy o języku 
migowym osoby głuche w Polsce mogą deklarować Polski Język Migowy, jako wybraną przez siebie formę 
komunikowania się. 
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organizacyjnych, poprzez współpracę z kierownikami tych jednostek. W toku 
kontroli NIK nie stwierdzono przypadków wystąpienia opóźnień lub trudności 
w realizacji działań zawartych w Planie działania.  

(akta kontroli str. 93-95, 129, 131, 135-137) 

3. W badanym okresie, w ramach koordynacji wdrażania Planu działania, 
Koordynator m.in. poinformował Dyrektorów szkół oraz Kierowników jednostek 
organizacyjnych miasta i gminy o treści zarządzenia Nr 71/2020 Burmistrza 
z 22 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. 
Każda z jednostek organizacyjnych przygotowała Plan działania na rzecz poprawy 
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, 
Koordynator wystosował pismo do kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
dyrektorów szkół z prośbą o informacje na temat realizacji zadań przewidzianych 
w Planie działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami w ich jednostkach.  

 (akta kontroli str. 131-132, 134, 178-185) 

4. Koordynator do spraw dostępności monitorował działalność Urzędu MiG 
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
m.in. poprzez sprawdzanie jak dostępność realizowana jest w praktyce. W związku 
z powyższym, Koordynator do spraw dostępności podczas Sesji Rady Miejskiej 
upewniał się m.in. czy system do transmitowania obrad działa prawidłowo oraz 
weryfikował dane w zakresie wpływu do Urzędu MiG ewentualnych skarg na brak 
dostępności. W zakresie sposobu realizacji wsparcia osobom ze szczególnymi 
potrzebami w dostępie usług świadczonych przez Urząd MiG, Koordynator wyjaśnił, 
że do dnia 22 listopada 2021 r. w Urzędzie nie pojawiła się osoba ze szczególnymi 
potrzebami, która wymagałaby wsparcia ze strony Koordynatora.  

Ponadto, Koordynator w ramach monitorowania działalności Urzędu MiG w zakresie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: analizował bieżącą 
obsługę interesantów Urzędu i potrzeby osób będących w bezpośrednim kontakcie 
z pracownikami Urzędu MiG, a także przygotował analizę dostępności Urzędu MiG; 
wdrażał Plan działania i sprawował bieżący nadzór na jego realizacją zgodnie 
z harmonogramem. 

(akta kontroli str. 131-133, 135-137) 

5. W dniu 25 stycznia 2021 r. GUS poinformował Urząd MiG, że zgodnie z art. 11 
ust. 1 uzd, w dniu 31 marca 2021 r. upływa termin przekazania sprawozdania - 
raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. GUS w dniu 
25 lutego 2021 r. przekazał do Urzędu MiG informację, że każdy podmiot publiczny 
posiadający nr REGON, ujęty w katalogu GUS i posiadający dostęp do portalu 
sprawozdawczego GUS otrzyma powiadomienie o możliwości samodzielnego 
wprowadzenia danych na temat zapewniania dostępności. Następnie, GUS drogą 
elektroniczną w dniu 25 marca 2021 r. poinformował Koordynatora o możliwości 
złożenia raportu o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 
za pośrednictwem portalu sprawozdawczego GUS. 

(akta kontroli str. 99, 103-106, 107-108, 187) 

6. Raport sporządził Koordynator do spraw dostępności w związku z dekretacją 
Burmistrza na piśmie (e-mail) z dnia 25 stycznia 2021 r. z GUS z informacją 
o obowiązku wypełnienia Raportu o stanie zapewnienia dostępności. Burmistrz 
wyjaśnił, że „Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i przekazanie 
Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
nastąpiło w zwyczajowo przyjęty sposób – poprzez dekretację na piśmie, co jest 
jednoznaczne z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za załatwienie danej sprawy. 
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(…) Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu Pracy7. Pracownik jest zobowiązany 
wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 
lub umową o pracę. Zwyczajowo przyjęte jest, iż dekretacja na piśmie stanowi 
„polecenie służbowe”. 

Raport został przekazany Wojewodzie Mazowieckiemu, za pośrednictwem portalu 
sprawozdawczego GUS, w dniu 30 marca 2021 r., tj. w terminie określonym 
w art. 58 uzd. Raport został sporządzony przez Koordynatora na formularzu 
opracowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
i udostępnionym na stronie podmiotowej BIP tego ministra, co było zgodne z art. 11 
ust. 3 uzd. Raport zawierał informacje wskazane w art. 11 ust. 2 uzd, 
tj. m.in.: informacje w zakresie spełniania przez Urząd MiG, w ramach prowadzonej 
działalności, minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 uzd. Raport został 
opublikowany na stronie BIP w dniu 26 października 2021 r., tj. po upływie ponad 
pół roku od przekazania tego dokumentu właściwemu wojewodzie, co opisano 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli str. 103-106, 132, 108, 123-128, 187) 

W Raporcie zawarto m.in. informacje, że w budynku Urzędu MiG:  

 w zakresie dostępności architektonicznej: 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 pomieszczeń8, nie zapewniono 
informacji na temat rozkładu pomieszczeń;  

 w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: umożliwiono kontakt 
telefoniczny, korespondencyjny oraz przesyłanie faksów, nie zapewniono 
komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatorów 
internetowych, wykorzystania tłumaczenia języka migowego przez strony 
internetowe lub tłumaczenia online, pomocy tłumaczenia języka migowego 
wraz z kontaktem osobistym, kontaktu z pomocą tłumacza-przewodnika 
(kontakt osobisty). Ponadto, nie dysponowano środkami technicznymi 
do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, 
systemy na podczerwień.  

Ponadto, zgodnie z danymi zawartymi w Dziale 4 Raportu Informacja o dostępie 
alternatywnym, Urząd MiG nie zapewniał w okresie sprawozdawczym dostępu 
alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby oraz dostępu alternatywnego 
w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, nie zapewniał dostępu alternatywnego w postaci zmian organizacji 
funkcjonowania. W okresie sprawozdawczym Urząd MiG nie zapewniał także 
dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymieniony wyżej. 

Oględziny budynku9 Urzędu MiG wykazały, że dane zawarte w ww. Raporcie były 
rzetelne. Budynek posiadał jedno piętro i poddasze, bez wind, dla interesantów 
dostępne były wydzielona części korytarza i holu na parterze. Obsługa interesantów 
odbywała się m.in. przy wyodrębnionych stanowiskach.  

 (akta kontroli str. 106, 108-111, 123-128, 142-177) 

7. Koordynator do spraw dostępności wyjaśniła, że na stronie BIP umieszczona 
została deklaracja dostępności, w której zamieszczono dane osoby odpowiedzialnej 
za dostępność (imię i nazwisko) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej. 

                                                      
7       Dz. U. z 2020 r.  poz. 1320, ze zm. 
8       Z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. 
9   Protokół oględzin z dnia 23 listopada 2021 r. 
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Tą drogą można było składać informacje o braku dostępności oraz wnioski 
o zapewnienie dostępności. Strona internetowa posiada odpowiednią wielkość 
czcionki oraz kontrast. Urząd MiG korzysta z systemu do obsługi posiedzeń Rady 
Miejskiej, który pozwala nagrywać i transmitować obrady na żywo w Internecie, 
co stanowi znaczące ułatwienie dla osób ze szczególnymi potrzebami, 
które z różnych przyczyn nie mogą osobiście wziąć udziału w posiedzeniu. Ponadto, 
poza realizowaniem transmisji posiedzenia, transmisje są nagrywane, co pozwala 
na odtworzenie ich przebiegu w dowolnym czasie. 

(akta kontroli str. 91, 132) 

8. W okresie od wejścia w życie uzd, tj. od 20 września 2019 r. do dnia 26 listopada 
2021 r. (tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych), w Urzędzie MiG wydatki 
poniesione na działania związane z zapewnieniem dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami wyniosły łącznie 15 793,82 zł, w tym: w 2019 r. - 
3 567,00 zł, w 2020 r. - 6 198,59 zł i w 2021 r. (do 26 listopada) - 6 028,23 zł. 
W badanym okresie nie stwierdzono wydatkowania środków finansowych przez 
Urząd MiG na usuwanie barier (tj.: przeszkód lub ograniczeń architektonicznych, 
cyfrowych lub informacyjno-komunikacyjnych, które uniemożliwiają lub utrudniają 
osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie 
równości z innymi osobami) i zapobieganie ich powstawaniu. Wydatki poniesione 
na działania związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami zrealizowano w związku z zakupem programu „RADA 24” do transmisji 
obrad Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w 2019 r., zakupem programu  
„e-Sesja” do transmisji obrad Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą w 2020 r., 
wsparciem technicznym dla systemu „e-Sesja” w zakresie obsługi transmisji obrad 
i archiwizacji nagrań.   

(akta kontroli str. 118-121d) 

9. W okresie od 6 września 2021 r. do 26 listopada 2021 r. do Urzędu MiG 
nie wpłynęły informacje dotyczące braku dostępności architektonicznej lub 
informacyjno-komunikacyjnej Urzędu MiG (na podstawie art. 29 uzd), ani wnioski 
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej na 
podstawie art. 30 uzd).  

 (akta kontroli str. 186) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami oraz Raport o stanie zapewnienia dostępności zostały opublikowane 
na stronie BIP dopiero w trakcie kontroli NIK w dniu 26 października 2021 r., 
tj. po upływie ponad sześciu miesięcy od daty ich sporządzenia. W ocenie NIK było 
to działanie nierzetelne.  

 (akta kontroli str. 93-99) 

Burmistrz wyjaśnili m.in., że „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022" sporządzono 
w dniu 30 marca 2021 r. po dokonaniu analizy dostępności Urzędu MiG (…).  
Na stronie BIP (…) umieszczony został w dniu 26 października 2021 r., gdyż 
bezpośrednio po jego sporządzeniu koordynator ds. dostępności z przyczyn 
osobistych był nieobecny w pracy. Po powrocie do pracy przystąpił do uzupełnienia 
powstałych bieżących zaległości. Pani koordynator była przekonana, że opracowany 
przez nią plan został opublikowany”.  

Ponadto, Koordynator do spraw dostępności wyjaśniła m.in., że „umieszczenie 
Planu działania lata 2021-2022 i Raportu o stanie zapewnienia dostępności 
podmiotu publicznego na stronie BIP (…) w terminie późniejszym niż nakazuje 
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ustawa spowodowane było nieobecnością Koordynatora w pracy (w związku 
z zamknięciem placówki oświatowej córki z powodu COVID-19) oraz 
przeświadczeniem, że obowiązek publikacji w BIP został zrealizowany.” 

(akta kontroli str. 131-133, 187) 

NIK zauważa, że obowiązek publikacji Planu działania oraz Raportu o stanie 
zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stronie BIP 
wynika odpowiednio z art. 14 ust. 5 oraz art. 11 ust. 1 uzd. W opinii NIK, zarówno 
absencja chorobowa, jak i brak ustawowego określenia terminu publikacji 
ww. dokumentów nie usprawiedliwia zwłoki w ich publikacji na stronie BIP. 
Istotą publikacji jest bowiem rzetelne poinformowanie zainteresowanych o przyjęciu 
Planu działania i jego treści, a także podanie do publicznej wiadomości w formie 
Raportu w jakim stopniu Urząd zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o niezwłoczne zamieszczanie 
na stronie internetowej BIP dokumentów, których opublikowanie jest wymagane 
przez uzd. 

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 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 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, dnia 16 grudnia 2021 r. 
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