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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Wykorzystanie dotacji celowych 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na realizację zadań. 

Jednostka 

kontrolowana 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek  Węsierski, Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od dnia 
11 sierpnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1  

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Kontroler Wojciech Rutecki, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr KRR/8/2019 
z dnia 9 stycznia 2019 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowych 
na realizację zadań przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w 2018 r. 
przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z budżetu państwa w ramach 
części 33 – Rozwój wsi, pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności.  

Ocenie podlegały w szczególności: 
− zgodność wydatkowania dotacji celowych z postanowieniami umów, celami 

i zadaniami na jakie zostały przyznane, 
− efekty realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych, 
− sporządzanie sprawozdań z realizacji umów i rozliczenia dotacji. 

Podstawą sformułowania oceny wyżej wymienionych obszarów były w szczególności 
następujące działania kontrolne: 
− analiza wykorzystania i rozliczenia dotacji, 
− analiza realizacji zadań oraz efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 

dotacji, 
− szczegółowa kontrola wybranej próby wydatków finansowanych z dotacji 

celowych, 
− kontrola poprawności sporządzania sprawozdań z realizacji zadań i rozliczenia 

dotacji.  

Opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli. 
                                                                  

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej ustawa o NIK. 
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III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Centrum Doradztwa  Rolniczego w Brwinowie (dalej CDR lub Centrum) jest 
państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na 
podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa 
rolniczego2 (dalej ustawa o jdr) oraz statutu3. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o jdr, Centrum otrzymuje dotację celową od 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z części 33 - Rozwój wsi, na zadania 
wykonywane nieodpłatnie z zakresu doradztwa rolniczego, określone w art. 4 ust. 1 
ww. ustawy, w tym na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie jednostki.   

Ponadto CDR otrzymuje dotacje celowe na pomoc techniczną przyznawaną z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej PROW 2014–2020): 

− na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20204 (dalej 
ustawa o wrow), w celu wsparcia funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich (dalej KSOW) w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na 
obszarach wiejskich (dalej SIR); 

− na wykonywanie zadań jednostki centralnej, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 
ustawy o wrow, w związku z upoważnieniem Centrum do pełnienia tej funkcji na 
podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 
2017 r. w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej krajowej sieci obszarów 
wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–20205.  

W 2018 r. CDR otrzymało od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotacje celowe 
w łącznej wysokości 18.607 tys. zł, z których wykorzystało 18.048 tys. zł, tj. 97%.  

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 wykorzystanie dotacji celowych 
przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie otrzymanych w 2018 r. 
z budżetu państwa w ramach części 33 – Rozwój wsi.  

Dotacje wydatkowano na zadania wynikające z trzech umów o udzielenie dotacji, 
z zachowaniem zasad prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi. 
Prawidłowo sporządzano sprawozdania z realizacji umów i rozliczenia dotacji. 

                                                                  
2  Dz. U. z 2018 r. poz. 711, ze zm. 
3  Zarządzenie Nr 27 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2008 r. w sprawie nadania 

statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (Dz. Urz. MRiRW Nr 27 poz. 34, ze zm.). 
4  Dz. U. z 2018 r. poz. 627, ze zm. 
5  Dz. U. poz. 1780. 
6  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. 
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V. Wyniki kontroli 

W 2018 r. CDR otrzymało od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzy dotacje celowe: 

− na podstawie umowy z dnia 15 stycznia 2018 r. w wysokości 1.006 tys. zł, na 
realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego wykonywanych przez CDR 
nieodpłatnie.  
Do umowy zostały zawarte trzy aneksy. Na podstawie aneksu z dnia 6 marca 
2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył dotację celową do wysokości 
12.454 tys. zł, z tego 12.079 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
z zakresu doradztwa rolniczego i 375 tys. zł na wydatki majątkowe. Aneksem 
z dnia 17 sierpnia 2018 r. Minister dokonał kolejnego zwiększenia dotacji celowej 
do kwoty 13.992 tys. zł, z tego 13.355 tys. zł na realizację zadań z zakresu 
doradztwa rolniczego i 637 tys. zł na wydatki majątkowe. Na podstawie aneksu 
z dnia 21 grudnia 2018 r. dokonano zmiany wysokości planowanych kosztów 
rodzajowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego 
w niektórych pozycjach planu, bez zmiany wysokości przyznanych środków. 

− na podstawie umowy z dnia 29 marca 2018 r. w wysokości 2.115 tys. zł, z tego  
1.345 tys. zł na finansowanie wydatków unijnych oraz 770 tys. zł na 
współfinansowanie krajowe wydatków bieżących w ramach pomocy technicznej 
PROW 2014–2020.  
W ramach tej umowy przewidziano do realizacji trzy podzadania: koordynację 
realizacji zadań KSOW wykonywanych w ramach SIR, w tym zadań 
polegających na współpracy w ramach sieci Europejskiego Partnerstwa 
Innowacyjnego (EPI), realizację operacji własnych w zakresie SIR na poziomie 
krajowym w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019 oraz 
realizację operacji w zakresie SIR przez partnerów krajowej sieci obszarów 
wiejskich w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019.  
Na podstawie aneksów z dnia 31 października 2018 r. i z dnia 31 grudnia 2018 r. 
dokonano zmiany wysokości planowanych kosztów rodzajowych w niektórych 
pozycjach planu, a także zmian wysokości planowanych kosztów przewidzianych 
na poszczególne podzadania, bez zmiany kwot ogólnych.   

− na podstawie umowy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w wysokości 2.500 tys. zł, z tego 
1.590 tys. zł na finansowanie wydatków unijnych i 910 tys. zł na 
współfinansowanie krajowe wydatków bieżących związanych z wykonywaniem 
przez Centrum zadań jednostki centralnej KSOW.  
Do tej umowy zawarto dwa aneksy. Na podstawie aneksu z dnia 31 października 
2018 r. zmieniono szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz kalkulację 
kosztów rodzajowych. Na podstawie aneksu z dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano 
zmiany wysokości planowanych kosztów rodzajowych przeznaczonych na 
realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego w niektórych pozycjach planu, 
bez zmiany wysokości przyznanych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 469-502, 518-535, 538-561) 

W 2018 r. CDR nie otrzymało środków z rezerw celowych. 

Przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 18.607 tys. zł stanowiły 82,7% 
planowanych przychodów CDR ogółem w 2018 r. (22.492 tys. zł).  

(dowód: akta kontroli str. 448, 469, 484-485, 496, 501-502, 519, 532-533, 538-39, 
554-561, 1181) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dotacje celowe zostały przekazane CDR przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
wyodrębnione rachunki bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, 
wskazane w umowach dotacji. Pierwsza transza dotacji na podstawie umowy z dnia 
15 stycznia 2018 r. została przekazana w dniu 19 stycznia 2018 r., a następne 
transze  były przekazywane w terminie do 15 dnia danego miesiąca. Środki dotacji 
w ramach umowy z dnia 29 marca 2018 r. zostały przekazane CDR jednorazowo 
w dniu 9 kwietnia 2018 r., a środki dotacji z umowy z dnia 20 kwietnia 2018 r. – 
jednorazowo w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli  str. 503-516, 537, 563) 

Centrum nie osiągnęło przychodów z tytułu odsetek bankowych od środków dotacji 
celowych otrzymanych w ramach trzech umów zawartych w 2018 r. z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

(dowód: akta kontroli str. 1225) 

Wydatki ponoszone z dotacji celowych były ewidencjonowane na wyodrębnionych 
kontach księgowych.  

(dowód: akta kontroli str. 56-57, 1188-1222) 

Dotacja przyznana w ramach umowy z dnia 15 stycznia 2018 r. w łącznej kwocie 
13.992 tys. zł została wykorzystana w 99,6%, tj. w wysokości 13.937,2 tys. zł. 
W kwocie tej wydatki bieżące stanowiły 13.328,2 tys. zł (tj. 99,8% kwoty przyznanej 
w wysokości 13.555 tys. zł), a wydatki majątkowe – 609 tys. zł (tj. 95,6% kwoty  
przyznanej w wysokości 637 tys. zł). Ponad 70% wydatków bieżących dotacji 
stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 712-714) 

Niewykorzystanie środków dotacji na wydatki majątkowe w kwocie 28 tys. zł 
nastąpiło z powodu niższych od planowanych kosztów realizacji inwestycji 
w Oddziale CDR w Krakowie polegającej na przebudowie głównego węzła 
kanalizacyjnego. Niewykorzystanie kwoty 26,8 tys. zł przewidzianej na wydatki 
bieżące było spowodowane niższymi wydatkami na ubezpieczenia społeczne,  
wynagrodzenia bezosobowe oraz usługi obce.  
Niewykorzystana dotacja w łącznej kwocie 54,8 tys. zł została zwrócona na 
rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie wynikającym 
z umowy dotacji, tj. w dniu 31 grudnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 517, 717-719) 

Dotacja przyznana w ramach umowy z dnia 29 marca 2018 r. w kwocie 2.115 tys. zł 
została wykorzystana w 87,4%, tj. w wysokości 1.849,2 tys. zł, z tego 1.176,6 tys. zł 
finansowanie unijne i 672,6 tys. zł współfinansowanie krajowe. Wykorzystanie 
dotacji w kwocie niższej niż określona w umowie było spowodowane 
niewykorzystaniem środków na wynagrodzenia oraz szkolenia.  

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 265,8 tys. zł zostały terminowo zwrócone na 
rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. w dniu 31 grudnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 536, 607-608, 1185-1186, 1205-1222) 

Dotacja przyznana w ramach umowy z dnia 20 kwietnia 2018 r. w kwocie 2.500 tys. zł 
została wykorzystana w 90,4%, tj. w wysokości 2.261,2 tys. zł, z tego finansowanie 
unijne wyniosło 1.438,8 tys. zł, a współfinansowanie krajowe – 822,4 tys. zł.  
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Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 238,8 tys. zł zostały terminowo zwrócone 
na rachunek bankowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. w dniu 31 grudnia 
2018. Dotacja nie została wykorzystana w pełni z powodu m.in. dokonania zakupu 
sprzętu komputerowego w cenie niższej od planowanej oraz niższych od 
planowanych wydatków na wynagrodzenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 668, 1185-1186, 1188-1204) 

W ramach umowy dotacji z dnia 15 stycznia 2018 r. szczegółowym badaniem objęto 
36 zapisów księgowych w kwocie 717,2 tys. zł, tj. 5,1% zrealizowanych wydatków 
w ramach umowy dotacji. Próba została dobrana w sposób celowy spośród 
wydatków o najwyższej wartości. W badanej próbie wydatki majątkowe stanowiły 
27,8%, tj. kwotę 199,5 tys. zł. Zgodnie z założeniami kontroli wykonania budżetu 
państwa, w przypadku każdej z umów dotacji z populacji wydatków stanowiącej 
zbiór, z którego dokonano doboru próby, wyłączono wydatki na wynagrodzenia 
osobowe wraz z pochodnymi oraz wydatki o wartości poniżej 500 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 866-868, 885-974) 

W ramach umowy dotacji z dnia 29 marca 2018 r. szczegółowym badaniem objęto 
wybrane spośród wydatków o najwyższej wartości trzy zapisy księgowe w kwocie 
112,9 tys. zł, tj. 6,1 % wydatków zrealizowanych w ramach umowy dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 870, 975-1043) 

W ramach umowy dotacji z dnia 20 kwietnia 2018 r. szczegółowym badaniem objęto 
wybrane spośród wydatków o najwyższej wartości cztery zapisy księgowe w kwocie 
169,7 tys. zł, tj. 7,5% wydatków zrealizowanych w ramach umowy dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 871, 1044-1068) 

Kontrola ww. trzech prób wydatków wykazała, że wydatki te zostały dokonane 
w kwotach określonych w umowach, z uwzględnieniem zasady gospodarności 
i legalności, na zadania wskazane w umowach. Nie wystąpiły przypadki 
nieterminowych płatności.  

W badaniu wylosowanych wydatków w łącznej wysokości 999,8 tys. zł, pod 
względem prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych oraz 
wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych7 nie stwierdzono nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 1226-1228) 

W 2018 r. efekty działalności CDR mierzone były w oparciu o m.in. o następujące 
mierniki:  

− „liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w osobach)”, który zaplanowany 
został na poziomie 13.505, a wykonany w 64,7% (8.741 osób), 

− „liczba odbiorców usług edukacyjnych dla kadr pracujących na rzecz rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich (w osobach)”; miernik został wykonany na 
poziomie 2.887 osób, tj. 57,7% wartości planowanej (5.000); 

− „liczba odbiorców usług edukacyjnych dla kadr pracowniczych (w osobach)”; 
miernik wykonano na poziomie 5.854, tj. w 68,9% planowanej wartości (8.500). 

                                                                  
7  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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Niewykonanie wartości ww. mierników było spowodowane m.in. opóźnieniem 
w realizacji umowy dotyczącej szkoleń podstawowych i uzupełniających dla 
doradców rolniczych (realizację umowy rozpoczęto w grudniu 2018 r. z kontynuacją 
do maja 2019 r.) oraz niższym od przewidywanego zainteresowaniem formami 
edukacyjnymi dla kadr doradczych i kadr rolniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1095-1113, 1185) 

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań nieodpłatnych 
w 2018 r. CDR  zrealizowało następujące cele: 
− przygotowano i wprowadzono jednolite sposoby działania ośrodków doradztwa 

poprzez zastosowanie 25 różnych form realizacyjnych, w tym przygotowano 
opracowania, analizy i programy, 

− przygotowywano i przekazywano ośrodkom doradztwa materiały informacyjne 
i szkoleniowe w formie broszur, opracowań, materiałów informacyjnych,  

− przygotowano 10 opracowań i analiz  z zakresu rozwoju doradztwa rolniczego, 
− przeprowadzono szkolenia dla 3,3 tys. pracowników ośrodków doradztwa 

z zakresu metodyki i zadań doradztwa rolniczego ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji z Unią Europejską, 

− przeszkolono ponad 100 nauczycieli szkół rolniczych w zakresie 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

− utworzono i prowadzono centralny system informacji i baz danych na potrzeby 
doradztwa rolniczego w ramach 54 różnych form polegających m.in. na  
utworzeniu baz danych, wydawnictw elektronicznych, internetowych serwisów 
tematycznych,  

− zorganizowano szkolenia, pokazy, seminaria, konferencje, przedsięwzięcia 
z zakresu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego 
dla około 5 tys. uczestników, 

− zorganizowano szkolenia i konkurs z zakresu rolnictwa ekologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 704-709, 721-737) 

W ramach wydatków majątkowych sfinansowanych środkami dotacji, Centrum 
zrealizowało w 2018 r. zadania inwestycyjne polegające na: 

− budowie dodatkowego dojazdu do Centrum, 
− przyłączeniu obiektów CDR do sieci gazowej wraz z wykonaniem instalacji 

wewnętrznych w Oddziale CDR w Radomiu, 
− przebudowie głównego węzła kanalizacyjnego w budynku Oddziału CDR 

w Krakowie, 
− budowie pochylni wraz z adaptacją pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych 

w CDR w Brwinowie. 

(dowód: akta kontroli str. 709-711) 

W ramach umowy dotacji z dnia 29 marca 2018 r. m.in.: 

− zorganizowano spotkania informacyjno-szkoleniowe, przeprowadzono 
konsultacje telefoniczne i elektroniczne w ramach współpracy z wojewódzkimi 
ośrodkami doradztwa rolniczego dotyczącej realizacji zadań na rzecz 
wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach 
wiejskich w ramach SIR, 

− zidentyfikowano i zwiększono o 71 liczbę partnerów KSOW zainteresowanych 
tematyką innowacji, 
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− zorganizowano konferencje, szkolenia, wyjazdy studyjne dla rolników, 
doradców rolniczych, naukowców i przedsiębiorców, 

− prowadzono bazy danych zawierające wyniki badań naukowych i prac 
rozwojowych, przykłady rozwiązań w zakresie innowacji, 

− upowszechniano informacje na temat sieci EPI, w tym dotyczące odkryć 
naukowych i nowych technologii, prowadzono działania promocyjne na rzecz 
innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich, 

− współpracowano z jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi w zakresie 
wdrażania innowacji, 

− wdrażano Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, w tym 
przeprowadzono nabór wniosków na operacje realizowane przez partnerów 
KSOW, dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, 

− prowadzono prace nad sprawozdaniem z realizacji Planu operacyjnego na lata 
2016-2017 w zakresie dotyczącym SIR. 

(dowód: akta kontroli str. 738-766) 

W ramach umowy dotacji z dnia 20 kwietnia 2018 r. m.in.: 

− zwiększono o 507 liczbę partnerów KSOW działających na poziomie krajowym, 
zainteresowanych wspieraniem rozwoju na obszarach wiejskich, 

− zorganizowano szkolenia i spotkania w celu utworzenia sieci kontaktów między 
partnerami KSOW oraz zapewniono dostęp do europejskiej sieci na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich (ESROW), 

− koordynowano współpracę międzyregionalną i transnarodową zapewniając 
udział przedstawicieli KSOW w spotkaniach organizowanych przez Komisję 
Europejską i ESROW, a także współpracę z sieciami na rzecz obszarów 
wiejskich działającymi w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, 

− upowszechniano dobre praktyki w zakresie inicjatyw i projektów,  
− prowadzono działania informacyjno-promocyjne na temat KSOW na poziomie 

krajowym, 
− koordynowano realizację Planu działania KSOW na lat 2014-2020 oraz Planu 

operacyjnego na lata 2018-2019, 
− przeprowadzono dwie kontrole operacji realizowanych w ramach Programu 

operacyjnego 2018-2019. 

(dowód: akta kontroli str. 811-841) 

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przekazał Ministrowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi prawidłowo sporządzone rozliczenia roczne z wykonania 
zadań określonych umowami dotacji, w terminie określonym w umowach o dotacje 
celowe na 2018 r., tj. w dniu 15 stycznia 2019 r. 

Rozliczenia zostały w dniu 15 lutego 2019 r. zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. 

(dowód: akta kontroli str. 704-864) 
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VI. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani 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 Rolnictwa i Rozwoju Wsi Najwyższej Izby Kontroli. 
Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, nie 
przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa,  dnia          marca 2019 r. 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

 
Kontroler 

 
p.o. Dyrektor 

Waldemar Wojnicz Wojciech Rutecki 
Główny specjalista kp. 

 
........................................................ 

 
........................................................ 

Podpis Podpis 

  

  

 
 

  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


