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I.  Dane identyfikacyjne 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych1 
 
Andrzej Cholerzyński, Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych, od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa przez Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Promieniotwórczych w Świerku. 

Od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 
Piotr Piątkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KGP/110/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności wykorzystania przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych dotacji podmiotowej z budżetu państwa w 2018 roku. 

Podstawą sformułowania oceny były ustalenia dokonane w wyniku następujących 
działań kontrolnych: 

― kontrola prawidłowości sporządzenia wniosku o udzielenie dotacji, w tym 
wyliczenia jej wysokości,  

― kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia przyznanej dotacji 
podmiotowej, 

― analiza zakresu prowadzonych inwestycji przez Zakład. 

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Podstawowym aktem prawnym regulującym formę i zakres działalności 
państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej pod nazwą Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych są przepisy zawarte w art. 114-
122 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe3. Zakład jest powołany do 
wykonywania działalności w zakresie postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, a przede wszystkim do 
zapewnienia stałej możliwości składowania odpadów promieniotwórczych 
i wypalonego paliwa jądrowego. Nadzór nad Zakładem oraz funkcję organu 
założycielskiego sprawuje minister właściwy do spraw energii. Organem Zakładu 
jest dyrektor, który zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. Zakład 

                                                      
1  Dalej: ZUOP lub Zakład. 
2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
3  Dz. U. z 2018 r. poz. 792, ze zm. – dalej ustawa Prawo atomowe. 
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z tytułu wykonywanej działalności pobiera opłaty, których wysokość określa cennik 
usług Zakładu zatwierdzony przez ministra sprawującego nadzór nad zakładem4.      

Zakład otrzymuje z budżetu państwa dotację podmiotową na postępowanie 
z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, eksploatację 
przechowalników wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego z badawczych 
reaktorów jądrowych, działalność w zakresie ochrony radiologicznej i ochrony 
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych oraz na odbiór, transport, 
przetwarzanie, przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, źródeł 
promieniotwórczych, a także innych substancji promieniotwórczych5.  

Sposób ustalania wysokości oraz rozliczania dotacji określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2007 r. w sprawie dotacji podmiotowej i celowej, 
opłat oraz gospodarki finansowej państwowego przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej – „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”6 (dalej 
rozporządzenie). Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego 
planu rzeczowo-finansowego, który sporządza się w podziale na działalność objętą 
dotacją podmiotową i celową oraz pozostałą działalność7.  

W okresie objętym kontrolą w Zakładzie obowiązywał statut nadany przez Ministra 
Energii w dniu 1 marca 2017 r.8 (dalej Statut ZUOP). Zgodnie ze Statutem ZUOP 
jednostką zamiejscową Zakładu jest Krajowe Składowisko Odpadów 
Promieniotwórczych (dalej KSOP) z siedzibą w Różanie, które przechowuje 
i składuje przetworzone w jednostce merytorycznej Zakładu w Otwocku-Świerku 
odpady promieniotwórcze, materiały jądrowe, źródła promieniotwórcze i inne 
substancje promieniotwórcze oraz prowadzi ich ewidencję9.  

(akta kontroli str. 4-6, 22-24) 

IV. Ocena 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia10 pozytywnie wykorzystanie i rozliczenie dotacji 
podmiotowej udzielonej Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych w Świerku na 2018 rok.  

Dyrektor ZUOP terminowo złożył wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej, 
w którym prawidłowo określono i ujęto zadania do realizacji zgodnie z art. 119 
ust. 1 ustawy Prawo atomowe. Podstawą do obliczenia dotacji podmiotowej dla 
ZUOP była różnica między planowanymi kosztami koniecznymi do poniesienia 
przez Zakład na realizację zadań, a planowanymi do osiągnięcia przychodami 
z tego tytułu.   

Środki dotacji podmiotowej zostały wykorzystane na realizację sześciu zadań 
ujętych w Planie rzeczowo-finansowym działalności Zakładu w zaplanowanych 
kwotach, a zadania zrealizowane w pełnym zakresie.  

Zakład przekazywał terminowo Ministrowi Energii raporty kwartalne z realizacji 
zadań oraz raport roczny z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji 
podmiotowej. Raporty zawierały wymagane zestawienia przychodów i kosztów 
oraz informację opisową z wykonywanej działalności finansowanej dotacją. 
                                                      
4  W dniu 27 grudnia 2017 r. Minister Energii zatwierdził Cennik na odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie 

odpadów promieniotwórczych na rok 2018. 
5  Art. 119 ust. 1 ustawy Prawo atomowe. 
6  Dz. U. Nr 185, poz. 1311 ze zm.   
7  § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. 
8  Zarządzenie Ministra Energii w sprawie nadania statutu państwowemu przedsiębiorstwu użyteczności publicznej pod 

nazwą „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych” Dz. Urz. Ministra Energii z dnia 17 marca 2017 r.  
9  § 5 ust. 1 i 2 Statutu ZUOP. 
10  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej ani dla negatywnej stosuje się 
ocenę w formie opisowej. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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ZUOP w 2018 r. nie ponosił kosztów związanych z budową nowego składowiska 
powierzchniowego odpadów promieniotwórczych.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych we wszystkich obszarach 
wymienionych przy opisie celu i zakresu kontroli nie wykryto nieprawidłowości. 

 

V. Wyniki kontroli 
1. Wysokość przekazanej dla ZUOP dotacji podmiotowej 

Dyrektor ZUOP, zgodnie z § 2, rozporządzenia, złożył w dniu 28 kwietnia 2017 r.11 
wniosek o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2018 na kwotę 9 600 tys. zł. 

We wniosku szczegółowo wskazano sześć zadań przewidzianych do realizacji 
w ramach celów, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy Prawo atomowe: 
1) Odbiór, transport i ewidencja źródeł, odpadów i innych substancji 

promieniotwórczych oraz materiałów jądrowych z terenu całego kraju, w tym 
wypalonego paliwa jądrowego – zadanie 1. 

2) Przechowanie i składowanie źródeł, odpadów i innych substancji 
promieniotwórczych oraz materiałów jądrowych, a także ochrona fizyczna 
KSOP – zadanie 2 . 

3) Przetwarzanie odpadów promieniotwórczych i ochrona fizyczna obiektów 
technologicznych ZUOP – zadanie 3. 

4) Eksploatacja przechowalników wypalonego paliwa jądrowego pochodzącego 
z badawczych reaktorów jądrowych i ochrona fizyczna obiektów jądrowych – 
zadanie 4. 

5) Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w zakresie 
postępowania ze źródłami, odpadami i innymi substancjami 
promieniotwórczymi oraz wypalonym paliwem jądrowym – zadanie 5. 

6) Obsługa techniczna i remonty zakładowych obiektów, urządzeń i instalacji 
własnych Zakładu, niezbędnych do postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz transportu, 
przechowywania i składowania materiałów jądrowych i źródeł 
promieniotwórczych – zadanie 6. 

Łączne koszty wymienionych zadań zostały oszacowane na kwotę 12 850 tys. zł, 
w tym 3 250 tys. zł stanowiła kwota przewidziana do sfinansowania przychodami 
własnymi, a 9 600 tys. zł kwota wnioskowanej dotacji podmiotowej. 

Z wyjaśnień12 Głównej Księgowej ZUOP wynika, że kwota 3 250 tys. zł została 
ustalona na podstawie informacji o ilości i wysokości przychodów z tytułu ich 
odebrania w roku 2016 i I kwartale 2017 roku, szacowanych ilościach odpadów 
przewidywanych do odbioru w 2018 r. oraz zakładanych wzrostach cen odbioru 
odpadów na 2018 rok. 

Ze szczegółowego uzasadnienia wniosku o udzielenie dotacji podmiotowej wynika, 
że występując o zwiększenie dotacji o kwotę 2 950 tys. zł13 w stosunku do 2017 r. 
wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

 dodatkowe zadania związane z planowanym wejściem w życie nowelizacji 
ustawy Prawo atomowe14, tj. obowiązek prowadzenia działalności informacyjnej 
i edukacyjnej dotyczącej funkcjonowania składowiska, a w szczególności, 

                                                      
11  Dyrektor Zakładu składa wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej do ministra w terminie do dnia 30 kwietnia roku 

poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy. 
12  Wyjaśnienia z dnia 11 marca 2019 r.  
13  W budżecie państwa na 2017 rok ZUOP została udzielona dotacja podmiotowa w wysokości 6 650 tys. zł. 
14  Wskazana nowelizacja Prawa atomowego nie weszła w życie. 

Opis stanu 
faktycznego 
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wydawania dwa razy w roku biuletynu informacyjnego dla mieszkańców na 
temat funkcjonowania składowiska odpadów promieniotwórczych oraz objęcie 
zintegrowanym systemem zarządzania polityki kultury bezpieczeństwa15, 

 konieczność zatrudnienia dodatkowych 10 osób w celu realizacji nowych 
zadań, 

 przewidywany wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 2,6%, 

 wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii o łączną kwotę 503,1 tys. zł, 

 proporcjonalny wzrost kosztów pośrednich, ustalonych narzutem 75% 
w stosunku do łącznej kwoty wynagrodzeń, tj. kwotę 1 189 tys. zł. 

Ze środków dotacji podmiotowej (9 600 tys. zł) zamierzano ponieść następujące 
rodzaje kosztów: 

 4 248 tys. zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 

 372,5 tys. zł – materiały, 

 173 tys. zł – energia, 

 1 620 tys. zł – usługi obce, 

 3 186 tys. zł – koszty pośrednie (ogólnozakładowe).  

Pismem16 z dnia 8 listopada 2017 r. Ministerstwo Energii poinformowało, że 
dotacja dla ZUOP na 2018 rok przewidziana jest w kwocie 6 650 tys. zł. 

W dniu 24 listopada 2017 r. Dyrektor ZUOP przekazał do Ministra Energii plan 
rzeczowo-finansowy na 2018 rok uwzględniający dotację podmiotową na 
dotychczasowym poziomie, tj. 6 650 tys. zł. 

Minister Energii w dniu 22 grudnia 2017 r. zatwierdził17 plan rzeczowo-finansowy 
Zakładu na 2018 rok. Plan ten przewidywał, że w 2018 roku Zakład na bieżącą 
działalność zgromadzi środki w łącznej wysokości 12 530 tys. zł, w tym: 

 6 650 tys. zł  środków dotacji podmiotowej, 

 3 300 tys. zł  przychodów z tytułu  świadczonych usług, 

 2 580 tys. zł  pozostałych przychodów operacyjnych18.  

Przewidywana suma kosztów realizacji zadań ujętych w planie na 2018 rok 
wynosiła 12 640 tys. zł. Nadwyżkę kosztów nad przychodami roku 2018 w kwocie 
110 tys. zł ZUOP zamierzał pokryć środkami własnymi pochodzącymi z lat 
ubiegłych. 

Łączne koszty zadań 1-6 zostały oszacowane na kwotę 10 650 tys. zł, w tym 
4 000 tys. zł stanowiła kwota przewidziana do sfinansowania przychodami 
własnymi, a 6 650 tys. zł kwota dotacji podmiotowej. 

Koszty ogółem zadań 1-6 przewidziane do sfinansowania środkami dotacji 
podmiotowej w porównaniu do ogólnych kosztów tych zadań kształtowały się 
następująco: 

 3 068 tys. zł – wynagrodzenia (4 012 tys. zł), 

    136 tys. zł – materiały (276 tys. zł), 

    100 tys. zł – energia (178,5 tys. zł), 

 1 045 tys. zł – usługi obce (1 407,5 tys. zł) 

                                                      
15  Zgodnie z projektem nowelizacji jest to wspólnie ustalone i realizowane zobowiązanie kierownictwa i pracowników, 

zapewniające praktyczne funkcjonowanie kultury bezpieczeństwa (zespół podstawowych wartości, postaw i zachowań, 
zarówno grupowych i indywidualnych, nadających priorytet zagadnieniom ochrony i bezpieczeństwa przed innymi 
celami) w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. 

16  Znak: IK155317 pismo Departamentu Energii Jądrowej ME. 
17  Znak: DKN.V.096.13.6.2017. 
18  W tym: 930 tys. zł na zainstalowanie systemów zabezpieczeń fizycznych wysokoaktywnych źródeł promieniotwórczych 

finansowane środkami z USA (dalej zadanie nr 7), 1 060 tys. zł na kooperację w badaniach rozwojowych 
i przemysłowych dotyczących technologii unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych finansowej ze środków NCBJ 
(zadanie nr 8),490 tys. zł stanowiły pozostałe przychody, w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych. 
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 2 301 tys. zł – koszty pośrednie – ogólnozakładowe (3 009 tys. zł).  

ZUOP zakładał sfinansowanie kosztów realizacji zadań środkami dotacji 
podmiotowej w 62,4% (dla porównania we wniosku z kwietnia 2017 r. zakładano 
udział 74,7%).  

Koszty pozostałych zadań oszacowano w wysokości 1 990 tys. zł. 
(akta kontroli str. 7-21, 244-251, 264, 265) 

2. Wykorzystanie i rozliczenie przyznanej dotacji podmiotowej 

Zakład prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych 
w ramach dotacji oraz poniesionych wydatków związanych z realizacją zadań, 
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji gospodarczych 
w powiązaniu z dokumentami źródłowymi. 

Dla celów wpływu dotacji podmiotowej Zakład posiada wyodrębniony rachunek 
bankowy, na który zostały w 2018 roku przekazane środki w łącznej wysokości 
6 650 tys. zł, w 12 transzach, w tym 9 transz po 550 tys. zł, 2 transze po 600 tys. zł 
i jedna transza w wysokości 500 tys. zł. 

Zakład przekazał raporty kwartalne z realizacji zadań terminowo do 20 dnia 
każdego miesiąca następującego po upływie kwartału19. Raporty każdorazowo 
zawierały wymagane przepisami rozporządzenia: informację opisową 
z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej, informację 
o wysokości otrzymanych dotacji, zestawienie przychodów i kosztów oraz 
zestawienie przychodów i kosztów w układzie rodzajowym w podziale na 
poszczególne zadania. 

W dniu 27 lutego 2019 r. Zakład terminowo20 przedstawił Ministrowi Energii raport 
roczny21 z wykonywanej działalności finansowanej z dotacji podmiotowej w 2018 r. 
wraz z sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2018 i sprawozdaniem 
z działalności Zakładu w 2018 r. Do powyższych dokumentów załączono 
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania 
finansowego ZUOP oraz opinię i raport z badania dotyczącego działalności 
finansowanej z dotacji podmiotowej, wydanych po przeprowadzonym audycie. 
Z powyższego raportu wynika, że udzielona dotacja podmiotowa została 
wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów realizacji zadań przewidzianych do 
sfinansowania z budżetu państwa.  

(akta kontroli str.25-139, 278-425) 

W 2018 r. Zakład uzyskał przychody w łącznej kwocie 17 256,8 tys. zł, w tym: 
10 667,4 tys. zł z działalności objętej dotacją podmiotową (4 017,4 tys. zł stanowiły 
przychody ze świadczonych usług), 5 092,6 tys. zł przychody z realizacji 
pozostałych zadań, 794,3 tys. zł pozostałe przychody operacyjne i 702,5 tys. zł 
przychody finansowe.  

W 2018 r. Zakład poniósł koszty w łącznej wysokości 16 546 tys. zł, w tym koszty 
działalności objętej dotacją podmiotową wyniosły 11 295,1 tys. zł. Na działalności 
objętej dofinansowaniem środkami dotacji podmiotowej Zakład poniósł stratę 
w wysokości 627,7 tys. zł (11 295,1 tys. zł – 10 667,4 tys. zł). 

Przyznana dotacja została wydatkowana w pełnej wysokości na realizację zadań 
objętych dofinansowaniem środkami dotacji podmiotowej, a wielkość poniesionych 

                                                      
19  Odpowiednio: 19 kwietnia 2018 r., 16 lipca 2018 r., 15 października 2018 r. i 18 stycznia 2019 r.   
20  Zgodnie z rozporządzeniem Zakład obowiązany jest do  przekazania raportu rocznego do końca lutego roku 

następnego.  
21  Pismo znak: ZUOP/165/2019. 
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poszczególnych rodzajów kosztów na realizację tych zadań jest zgodna z planem 
rzeczowo-finansowym i wynika z ewidencji księgowej. Środki dotacji (100%) 
zostały wydatkowane na: 

 3 068 tys. zł – wynagrodzenia z pochodnymi (46,1%), 

    136 tys. zł – materiały (2,1%), 

    100 tys. zł – energia (1,5%), 

 1 045 tys. zł – usługi obce (15,7%), 

 2 301 tys. zł – koszty pośrednie – ogólnozakładowe (34,6%).  

Przyznana dotacja pokryła 58,9% wszystkich kosztów realizacji zadań 
podstawowych działalności Zakładu, które wyniosły 11 295,1 tys. zł, w tym: 

 4 012 tys. zł – wynagrodzenia z narzutami (ze środków dotacji pokryto 76,5%), 

    339,1 tys. zł – materiały (dotacja 40,1%), 

    210,8 tys. zł – energia (dotacja 47,4%), 

 1 956,4 tys. zł – usługi obce (dotacja 53,4%), 

 3 009 tys. zł – koszty pośrednie – ogólnozakładowe (dotacja 76,5%). 
 
W porównaniu do planu rzeczowo-finansowego na 2018 r. łączna wysokość 
kosztów (11 295,1 tys. zł) przekroczyła plan o 645,1 tys. zł, w tym o 548,9 tys. zł 
w pozycji Usługi obce, o 63,1 tys. zł w pozycji Materiały i o 32,3 tys. zł w pozycji 
Energia. 

Z wyjaśnień22 Głównej Księgowej Zakładu wynika, że niedoszacowanie planu 
w pozycji Usługi obce związane było m.in. ze zmianą zakwalifikowania usługi 
zagospodarowania terenu KSOP w Różanie (pierwotnie zadanie ujęte 
w zadaniach inwestycyjnych na kwotę 420 tys. zł zostało de facto ujęte w środkach 
trwałych w kwocie 247,6 tys. zł i w remontach w kwocie 465,9 tys. zł) oraz 
wyższym kosztem usługi związanej z zapewnieniem ochrony fizycznej w KSOP 
w Różanie (wzrost o 121,4 tys. zł wobec planu).   

Szczegółową kontrolą objęto realizację kosztów w kwocie 663,6 tys. zł, 
tj. 10% łącznych wydatków Zakładu pokrytych ze środków dotacji podmiotowej. 
Badaniem objęto 45 zapisów księgowych w grupie pozapłacowych wydatków 
bieżących. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wydatki były 
dokonywane zgodnie z planem finansowym, na zakupy i usługi służące realizacji 
zadań ustawowych ZUOP oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowo skontrolowano jedno postępowanie, przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
usługi w zakresie ochrony Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych 
w Różanie o wartości 960 tys. zł. Kontrola nie wykazała naruszeń 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych23.  

 (akta kontroli str.140-216,  226-277) 

3. Zakres prowadzonych inwestycji. 

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora ZUOP24, Program Polskiej Energetyki Jądrowej 
zakłada budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej po 2030 roku i wiąże się 
z tym konieczność budowy Nowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych 
(NSOP) z perspektywą eksploatacji około 100 lat. Ma to być składowisko 
powierzchniowe dla promieniotwórczych odpadów nisko- i średnioaktywnych. Nie 
planuje się na terenie tego składowiska przechowywania i składowania 

                                                      
22  Wyjaśnienia z dnia 13 marca 2019 r.  
23  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
24  Wyjaśnienia z dnia 1 marca 2019 r. 
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wypalonego paliwa jądrowego. Głównym problemem z lokalizacją nowego 
składowiska jest to, że nie ma dużych obszarów do zagospodarowania na cele 
składowiska ze względu na zaludnienie, obszary wyłączone (np. parki narodowe), 
czy złoża minerałów. Poszukiwaniem lokalizacji dla NSOP zajmuje się 
Departament Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Energii. ZUOP uczestniczył 
w wielu spotkaniach dla wybranych lokalizacji, ale proces poszukiwania lokalizacji 
nie został zakończony, a główną przyczyną był brak akceptacji społecznej.      

ZUOP w 2015 r. opracował koncepcję specjalistycznych technologii oraz 
zabudowy niestandardowych urządzeń technologicznych przewidzianych do 
zastosowania w obiektach NSOP. Z tego tytułu ZUOP poniósł koszty w wysokości 
345 tys. zł ze środków własnych.  

Z powyższych wyjaśnień wynika ponadto, że dla ZUOP dużym problemem jest 
korzystanie z dotacji celowej na budowę NSOP. Z informacji uzyskanej przez 
ZUOP wynika, że dotacja celowa może pokryć tylko do 50% planowanych kosztów 
inwestycji, co, w ocenie Dyrektora ZUOP, nie wystarczy na realizację tak dużej 
inwestycji, jak budowa nowego składowiska odpadów promieniotwórczych. 

(akta kontroli str.217-225) 

VI. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków. 

VII. 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 Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK. 
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. 

Warszawa, 8 kwietnia 2019 r. 
 

 

 

Kontroler: 
 

/–/ Piotr Piątkiewicz 
Główny specjalista kp.  
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Dyrektor 
/–/ Sławomir Grzelak 
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