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Jednostka
kontrolowana

1. Dane identyfikacyjne
Chłodnia Białystok S.A., ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok (dalej: „Spółka” 
lub „Chłodnia")

Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Zakres przedmiotowy 
kontroli

Wiesław Chomicki, Prezes Zarządu, od 10 czerwca 2011 r.

1. Standardy obsady kadrowej.
2. Cele i zadania nałożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki.

Okres objęty kontrolą Lata 2017-2018 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, 
mających wpiyw na działalność objętą kontrolą, w szczególności danych 
dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek.

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

Kontroler Sławomir Czarnów, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LB1/142/2018 
z 5 października 2018 r. (akta kontroli str. 1)

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze  ztn., dalej: ustawa 0 NIK.
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń

Obowiązek 
poinformowania 
MIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków

[Informacje zawarte w wystąpieniu pokontrolnym w częściach:
II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności,
III. Opis stanu faktycznego i oceny cząstkowe kontrolowanej działalności,
IV. Wnioski,
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 
419, ze zm.), zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Chłodnia Białystok S.A. z 30 
stycznia 2019 r.]

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 Delegatury NIK w Białymstoku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
ża rt. 61 b 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 30 dni 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.

Białystok, 21 grudnia 2018 r.

Kontroler: 
Sławomir Czarnów 

Doradca prawny

DYREKTOR DELEGATURY
Najwyższej Izby Kontroli w  Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR
A n a ła  Pil ina

podpis
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