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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, 
poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w okresie od 18 lipca  
do 18 listopada 2011 r. kontrolę w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie działań związanych 
z bezpieczeństwem sektora finansowego w latach 2010-2011.  
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 2 grudnia  
2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Przewodniczącemu 
niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie objęte kontrolą działania Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sektora finansowego w latach 2010-2011, 
pomimo stwierdzonych uchybień. Uchybienia polegały na opóźnieniu wdrożenia metodyki badania 
i oceny nadzorczej banków oraz wydłużonym terminie przekazywania bankom zaleceń poinspekcyjnych 
i udzielania odpowiedzi na zapytania banków. 

1. NIK ocenia pozytywnie działania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego podejmowane w celu identyfikacji 
i przeciwdziałania ryzykom występującym na rynku bankowym. W związku ze wzrostem ryzyka kredytowego 
Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła Rekomendację S i wydała Rekomendację T, które zaostrzyły 
kryteria oceny zdolności kredytowej klientów banków oraz wprowadziły wyższą wagę ryzyka dla kredytów 
walutowych. W trakcie czynności analitycznych i inspekcyjnych badano ryzyka związane z zarządzaniem 
płynnością w bankach, a dokonane ustalenia stanowiły podstawę do wystosowania 63 zaleceń do banków. 
W reakcji na problemy finansowe banków zagranicznych UKNF monitorował transakcje zawierane pomiędzy 
krajowymi i zagranicznymi podmiotami w ramach grup kapitałowych. Banki krajowe zostały zobowiązane  
do codziennego informowania o zawartych transakcjach powodujących powstanie ekspozycji w stosunku  
do podmiotów zagranicznych1. UKNF prowadził również monitoring zaangażowania banków krajowych 
w aktywa o podwyższonym ryzyku. [...]2  

2.  Zgodnie z § 22 ust. 4 uchwały nr 2/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie 
trybu wykonywania nadzoru bankowego3, wdrażającej postanowienia art. 124 Dyrektywy 2006/48/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności przez instytucje kredytowe, UKNF był zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku 

                                                           
1  Obowiązek przedstawiania tych informacji został nałożony na banki w październiku 2008 r., we wrześniu 2010 r. został zniesiony 

a następnie powrócono do niego w październiku 2011 r. 
2 Zakres wyłączenia – dane wrażliwe KNF, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Podstawa prawna wyłączenia jawności – art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 
8 października 2001 r. , nr 112, poz. 1198). 
3  Dz.Urz. KNF Nr 1, poz. 1 
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pełnego badania i oceny nadzorczej wszystkich banków. Zadanie to nie zostało w pełni zrealizowane.  
W 2010 r. pełna ocena nadzorcza banków dokonywana była wyłącznie na podstawie przeprowadzonych 
inspekcji kompleksowych i nadana została dla ośmiu z 49 banków komercyjnych i 47 z 576 banków 
spółdzielczych, co stanowiło odpowiednio 16,3% i 8,2%. Na 2011 r. UKNF zaplanował objęcie wszystkich 
banków oceną dokonywaną na podstawie wypełnionego przez banki kwestionariusza badania i oceny 
nadzorczej z załącznikami (BION). Do końca października 2011 r. zatwierdzono oceny BION dla 21 banków 
komercyjnych (42,9%) i 115 banków spółdzielczych (20,0%). W pozostałych bankach nadzór opierał się 
głównie na kwartalnych ocenach według metodologii CAEL4, które nie obejmowały wszystkich ryzyk 
związanych z działalnością banków. Głównym powodem niespełnienia wymogu dokonywania corocznej 
oceny było opóźnienie we wdrożeniu metodyki BION. Prace nad metodyką BION rozpoczęto w UKNF  
w styczniu 2008 r., a pierwsze oceny banków zostały dokonane na przełomie sierpnia i września 2011 r. 
Wpływ na wydłużenie prac miały złożoność przygotowywanej metodyki BION, wynikająca stąd potrzeba jej 
zmian oraz utrudnienia wynikające z trwających w pierwszej fazie opracowywania założeń BION zmian 
organizacyjnych w Urzędzie. Zdaniem NIK zbyt późno rozpoczęto przeprowadzanie analiz i eliminowanie 
problemów ujawnionych w trakcie testowego procesu BION. Proces ten zapoczątkowany w lutym 2009 r. 
trwał do listopada 2010 r. Jednak prace zespołu powołanego w Pionie Nadzoru Bankowego, który 
przygotował zmienioną metodykę BION rozpoczęły się dopiero w maju 2010 r., tj. po około 15 miesiącach od 
rozpoczęcia badania testowego. Brak metodyki BION przy ograniczonej liczbie inspekcji kompleksowych 
powodował, że banki nie otrzymywały od KNF pełnych informacji na temat oceny ich sytuacji finansowej  
i spełniania norm nadzorczych. 

 Zdaniem NIK usprawnienia wymaga przeprowadzanie ocen według metodyki BION. Na 31 października 
2011 r. żadnej z zatwierdzonych ocen BION dla banków komercyjnych nie przeprowadzono w ciągu pięciu 
miesięcy, tj. terminie określonym w metodyce BION. 

3.  NIK ocenia pozytywnie wykonywanie przez UKNF czynności analitycznych i inspekcyjnych w bankach, 
pomimo stwierdzonych uchybień. W zbadanej próbie inspekcji przeprowadzonych w czterech bankach 
zakres czynności inspekcyjnych oraz przygotowane w wyniku inspekcji dokumenty były zgodne z metodyką 
i procedurami inspekcji. Dobór banków do przeprowadzenia inspekcji kompleksowych odbywał się 
z uwzględnieniem ocen uzyskiwanych przez banki w procesie analitycznym oraz istotności banku dla sektora 
bankowego. W inspekcjach problemowych badane były kluczowe dla sektora bankowego ryzyka, w tym 
przede wszystkim ryzyko kredytowe i płynności. Nie były natomiast przestrzegane terminy wydawania 
i przekazywania bankom zaleceń poinspekcyjnych. Na 39 zaleceń przekazanych bankom od początku 
2009 r. do końca I połowy 2011 r. w 26 przypadkach (66%) nie został dotrzymany, określony w § 45 ust. 1 
uchwały nr 2/2008 KNF, termin 30 dni na ich przekazanie. W czterech przypadkach przekroczono okres 
trzech miesięcy, tj. maksymalny termin ustalony w § 45 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały. UKNF uzasadniał 
potrzebę przedłużenia terminów wydania zaleceń poinspekcyjnych między innymi koniecznością 
uzgadniania wewnątrz Urzędu stanowisk odnośnie sposobu postępowania i uzyskiwania opinii. Zdaniem NIK 
ze względu na ilość dokonanych przedłużeń były one powszechną praktyką. Wydłużony proces 
przekazywania zaleceń poinspekcyjnych może powodować opóźnioną reakcję banków na stwierdzone 
w czasie inspekcji nieprawidłowości. Na zbyt długie terminy przekazywania do banków zaleceń 
poinspekcyjnych, NIK wskazała już w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 lutego 2010 r.  

 Na podstawie zbadanej próby 18 analiz CAEL NIK nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i częstotliwości 
czynności analitycznych oraz ich zgodności z regulacjami wewnętrznymi. W ramach nadzoru analitycznego 
monitorowano realizację zaleceń wynikających z przeprowadzonych inspekcji kompleksowych 
i problemowych. W celu analizy zagrożeń, które nie były objęte sprawozdawczością okresową UKNF 
pozyskiwał informacje i dane od banków w formie ankiet. Wnioski wynikające z nadzoru analitycznego 
stanowiły podstawę działań w stosunku do banków, w szczególności poprzez przekazywanie bankom 
zaleceń i interpretacji, a także były wykorzystane do opracowania lub modyfikacji odpowiednich 
rekomendacji KNF.  

 Badanie czterech wybranych ocen BION, pod względem przestrzegania zasad ich przeprowadzania,  
nie wykazało nieprawidłowości. NIK zwraca jednak uwagę, że jedna ze zbadanych ocen różni się znacznie 
od ocen dokonanych po przeprowadzonej inspekcji i ocen nadanych w systemie CAEL. Według metodyki 

                                                           
4  Ang. Capital, Assets, Ernings, Liquidity (kapitał, aktywa, wynik finansowy, płynność). 
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BION bankowi nadana została wysoka ocena ogólna 1,8 w sytuacji, gdy ustalenia inspekcji przeprowadzonej 
na 30 września 2010 r. wskazywały między innymi na budzące zastrzeżenia zarządzanie ryzykiem portfela 
kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Bank posiadał niski współczynnik wypłacalności i wysoki udział 
kredytów indeksowanych do walut. Na 30 czerwca oraz 31 grudnia 2010 r. otrzymał on w systemie CAEL 
ocenę ogólną 3. Na rozbieżność ocen w przypadku tego banku wpływ mógł mieć fakt, że w metodyce BION 
stosunkowo wysokie znaczenie zostało nadane zagadnieniom związanym z przyjętymi w banku politykami 
i procedurami zarządczymi przy jednoczesnym niższym wpływie na końcową ocenę poziomu ryzyka 
wynikającego z działalności prowadzonej przez bank. Zdaniem NIK powyższe różnice świadczą o potrzebie 
dalszej analizy systemu wag stosowanych w metodyce BION w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia 
rozbieżności z ocenami nadawanymi w systemie CAEL. 

 Zbyt długo trwało rozpatrywanie przez Urząd wniosków banków i udzielanie odpowiedzi na zapytania 
o interpretacje przepisów prawa bądź regulacji nadzorczych. Ze zbadanych 41 pism banków stwierdzono 
29 przypadków udzielenia odpowiedzi w terminie powyżej 30 dni. W 14 przypadkach proces udzielenia 
odpowiedzi zajął 60 i więcej dni, w tym osiem odpowiedzi udzielono po 90 lub więcej dniach. Wydłużone 
terminy udzielania odpowiedzi stwarzają ryzyko, że w dłuższym okresie banki mogą działać niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami ostrożnościowymi.  

4.  W ocenie NIK UKNF rzetelnie współpracował z Ministerstwem Finansów przygotowując uwagi do projektów 
regulacji unijnych dotyczących rynku finansowego. Opiniując projekt CRD IV5 UKNF uznał jako niekorzystne 
regulacje przewidujące pomniejszenie kompetencji nadzorów lokalnych w zakresie stosowania wymogów 
ostrożnościowych, zniesienie wymogów płynnościowych na bazie indywidualnej oraz przeniesienie 
odpowiedzialności nadzorczej za płynność oddziałów banków zagranicznych do nadzorcy macierzystego. 
W opinii tej zwrócił również uwagę na potencjalne zagrożenie transferu aktywów na zasadach nierynkowych 
wśród podmiotów zależnych w grupie.  

 Z opóźnieniem w stosunku do terminów wyznaczonych w CRD II6 i CRD III7 zostały dostosowane do ich 
postanowień uchwały KNF. W terminie wyznaczonym w CRD II dostosowana została w całości tylko jedna 
uchwała KNF8, natomiast z opóźnieniem od siedmiu do dziesięciu miesięcy dostosowano pięć uchwał KNF9. 
Opóźnienia te wynikały głównie z uchwalenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym10 dopiero w dniu 28 kwietnia 
2011 r. W ustawie tej zawarto zapisy umożliwiające transpozycję postanowień tych dyrektyw do prawa 
polskiego. Dodatkowe wydłużenie terminu wynikało również z prowadzenia przez UKNF prac nad zmianą 
uchwał już po przyjęciu wyżej wymienionej ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. Na przykład uchwała  
nr 258/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. wdrażająca postanowienia CRD II i CRD III przyjęta została 
po ponad dwóch miesiącach od daty wejścia w życie tej ustawy11.  

 NIK ocenia pozytywnie dokonanie przez UKNF przeglądu i aktualizacji niektórych rekomendacji KNF. 
Spośród 15 rekomendacji dla banków, wydanych w latach 2000-2006, do 15 listopada 2011 r. KNF podjęła 
uchwały nowelizujące pięć rekomendacji. Ponadto wydano nową Rekomendację T dotyczącą dobrych 
praktyk w zarządzaniu ryzykiem związanym z udzielanymi kredytami detalicznymi. UKNF w pierwszej 
kolejności weryfikował rekomendacje, które odnosiły się do głównych zagrożeń dla stabilności rynku 
bankowego.  

5.  Na podstawie delegacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe12 i ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych13, KNF została upoważniona  
do wydawania uchwał określających normy ostrożnościowe, które muszą być przestrzegane przez banki. 

                                                           
5  Pakiet CRD IV (ang. Capital Requirements Directive) składa się z dwóch projektów unijnych aktów prawnych: projektu dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.  
6  Pakiet CRD II składa się z trzech dyrektyw: dyrektywy 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r., 

dyrektywy Komisji 2009/27/WE z dnia 7 kwietnia 2009 r. i dyrektywy Komisji 2009/83/WE z dnia 27 lipca 2009 r.  
7  Dyrektywa 2010/76/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r.  
8  Uchwała nr 381/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r.  
9  Uchwała nr 382/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r., uchwała nr 383/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r., uchwała nr 384/2008 KNF 

z dnia 17 grudnia 2008 r., uchwała nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r., uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. 
10  Dz.U. Nr 131, poz. 763. 
11 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. weszła w życie z dniem 12 lipca 2011 r. 
12 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm. 
13 Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm. 
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Wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją upoważnienia do wydawania tych uchwał UKNF przedstawił 
Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów. Odpowiedź Ministerstwa Finansów w tej sprawie nie 
rozstrzyga wątpliwości zgłaszanych przez UKNF. Zdaniem NIK kwestia ta powinna być przedmiotem 
dalszych analiz prawnych i stosownych działań we współpracy z Ministerstwem Finansów.  

6.  UKNF nie zamieszczał na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UKNF 
projektów uchwał KNF regulujących działalność banków. Po zakończeniu kontroli, tj. 23 listopada 2011 r. 
w serwisie internetowym UKNF został utworzony dział Publiczne konsultacje projektów uchwał dla banków14, 
gdzie zamieszczono między innymi projekty uchwał KNF nr 367/2010, 76/2010 i 385/2010 wraz 
z uzasadnieniami. Zdaniem NIK wszystkie projekty takich uchwał, ze względu na potrzebę transparentności 
działań Urzędu, powinny być zamieszczane na stronach internetowych UKNF.  

7.  NIK ocenia pozytywnie nadzór sprawowany nad działalnością zakładów ubezpieczeń i funduszy 
emerytalnych. UKNF weryfikował sprawozdania przekazywane przez te podmioty w celu stwierdzenia 
między innymi czy zakłady ubezpieczeń spełniają określone przepisami wymogi wypłacalności, PTE 
posiadają odpowiednie kapitały własne, a OFE przestrzegają limitów inwestycyjnych. W okresie od stycznia 
2010 r. do lipca 2011 r. UKNF stwierdził w sześciu zakładach ubezpieczeń niedostateczną wysokość 
środków własnych, co stanowiło naruszenie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej15, a w dziewięciu potencjalne zagrożenia wypłacalności. We wszystkich przypadkach 
nadzór podjął działania, które doprowadziły do przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych  
lub opracowania krótkoterminowego planu wypłacalności. Spośród 218 stwierdzonych przez UKNF 
przypadków nieprzestrzegania przez OFE limitów inwestycyjnych, sześć było wynikiem nieprzestrzegania 
uregulowań o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych zawartych w ustawie z dnia 28 sierpnia  
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych16. We wszystkich tych przypadkach podjęte 
zostały działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W pozostałych przypadkach przekroczeń 
limitów inwestycyjnych, będących następstwem zdarzeń, na które fundusze nie miały wpływu, Urząd 
monitorował związane z tym ryzyko oraz sposób usunięcia nieprawidłowości. Efektem prowadzonych analiz 
była także identyfikacja i przeciwdziałanie ryzykom w funkcjonowaniu powyższych rynków. Wyniki badań 
zostały przedstawione i omówione w trakcie posiedzeń KNF. 

 UKNF wykorzystywał oceny BION w procesie nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i podmiotami rynku 
funduszy emerytalnych od 2010 r. Zdaniem NIK wprowadzenie oceny BION w stosunku do zakładów 
ubezpieczeń umożliwia ich przygotowanie do spełnienia wymogów wynikających z Dyrektywy 2009/138/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, której postanowienia zaczną obowiązywać od 2013 r. 
Dyrektywa ta przewiduje wdrożenie nadzoru opartego na ocenie sposobu zarządzania ryzykiem 
i uzależnieniu wysokości kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe. 

8.  NIK ocenia pozytywnie zakres wykonywanych przez Pion Inspekcji kontroli zakładów ubezpieczeń 
i podmiotów rynku emerytalnego. W kontrolowanym okresie Pion Inspekcji przeprowadził 45 kontroli w tych 
podmiotach. Kontrole prowadzone były na podstawie okresowych planów, a doboru podmiotów do kontroli 
dokonywano z uwzględnieniem wyników oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, przeglądu 
analitycznego, oceny ryzyk w ramach BION oraz wcześniejszych kontroli.  

 Zasady przeprowadzania i zakres kontroli określone zostały w podręcznikach kontroli. Podręczniki te były 
aktualizowane wraz ze zmianą przepisów. Podręcznik kontroli zakładów ubezpieczeń obowiązujący 
w Departamencie Inspekcji Norm i Procedur przewiduje kontrole przeciwdziałania wprowadzania do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. W wyniku zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu kontrola 
w tym zakresie należy do kompetencji Departamentu Postępowań w Pionie Prawno-Legislacyjnym. Zdaniem 
NIK należy dokonać przeglądu podręczników kontroli wykorzystywanych w Departamencie Inspekcji Norm 
i Procedur w celu ich aktualizacji.  

 Badanie przez NIK trzech kontroli w zakładach ubezpieczeń wykazało, że zalecenia pokontrolne wysłano  
po upływie od sześciu do trzynastu miesięcy od rozpoczęcia kontroli. W kontrolach trzech podmiotów rynku 

                                                           
14 http:/www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/konsultacje/konsultacje.html 
15 Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm. 
16 Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 j.t. 



 5

emerytalnego powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach wysłano po upływie od siedmiu  
do dziewięciu miesięcy od rozpoczęcia kontroli. Wydłużone prowadzenie czynności pokontrolnych wynikało 
ze zgłaszania przez kontrolowane podmioty zastrzeżeń do treści protokołów, uwag i kolejnych wyjaśnień 
oraz długotrwałego uzgadniania stanowiska pomiędzy departamentem prowadzącymi kontrolę 
a departamentami sprawującymi nadzór analityczny nad zakładami ubezpieczeń i podmiotami rynku 
emerytalnego.  

9.  NIK ocenia pozytywnie rozpatrywanie przez UKNF skarg na działalność podmiotów rynku finansowego oraz 
prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze skargami na działalność Urzędu. W okresie objętym 
kontrolą do Urzędu wpłynęło 13.306 skarg nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na działalność 
podmiotów sektora bankowego, ubezpieczeniowego, emerytalnego i kapitałowego oraz 96 skarg  
na jednostki organizacyjne UKNF. NIK zbadała rozpatrywanie ośmiu skarg na działalność podmiotów rynku 
finansowego i dziewięć skarg na pracę Urzędu. Zgodnie z przyjętą procedurą UKNF wzywał podmioty, 
których dotyczyły skargi do ich zbadania i ustosunkowania się do zarzutów. Otrzymane odpowiedzi były 
analizowane, a ich wyniki prezentowane w kwartalnych raportach. Zbadane skargi dotyczące pracy Urzędu 
zostały rozpatrzone prawidłowo, a skarżącym udzielono odpowiedzi.  

10. Sprawowanie przez UKNF nadzoru analitycznego i inspekcyjnego nie było objęte audytem wewnętrznym. 
Ocena obszarów ryzyka dokonana w UKNF wskazywała na wysoki poziom ryzyka w tej działalności. 
Zdaniem NIK, z uwagi na istotne znaczenie nadzoru analitycznego i inspekcyjnego w procesie nadzorczym, 
powinny one być objęte audytem wewnętrznym.  

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o: 

1) przeprowadzenie analizy kryteriów oceny przyjętych w metodyce BION i oceny w systemie CAEL oraz 
doprowadzenie do ich spójności, 

2) skrócenie czasu pomiędzy nadesłaniem przez banki wypełnionego kwestionariusza BION, a przekazaniem 
bankom oceny wynikającej z analizy BION, 

3) skrócenie czasu przekazywania bankom zaleceń poinspekcyjnych i udzielania odpowiedzi na pytania 
banków. 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie, w terminie 14 dni  
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  
i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia 
takich działań.  

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego, przysługuje Panu Przewodniczącemu prawo zgłoszenia do Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania powyższej informacji 
liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.  


