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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 54,  
89-100 Nakło nad Notecią1 
 
Tadeusz Sobol, Starosta Nakielski od 21 listopada 2018 r. Poprzednim Starostą, od 
28 listopada 2014 r. był Tomasz Miłowski. 
 
1. Identyfikowanie podmiotów nieprzerejestrowanych2, 
2. Ustalanie majątku nieprzerejestrowanych podmiotów, 
3. Działania wynikające z przejmowania majątku. 
 
Lata 2016-2020 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 15 maja 2020 r.), 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przez tym okresem. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 
 
Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/41/2020 z 12 marca 2020 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Dalej: „Starostwo”. 
2 Tj. podmiotów wpisanych do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, ze zm.; dalej: „ustawa o KRS”), które 
do końca 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) i na mocy art. 9 ust. 2a ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770, ze 
zm.; dalej: „ustawa przepisy wprowadzające KRS”) utraciły podmiotowość prawną (dalej: „podmioty nieprzerejestrowane”). 

3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli jako nierzetelne ocenia działania Starosty Nakielskiego, 
podejmowane w celu ustalenia podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego. Z inicjatywy własnej Starostwa nie zidentyfikowano takich 
podmiotów ani pozostałego po nich mienia.  

Podkreślić należy, że jedyny przypadek nabycia nieruchomości nie był wynikiem 
działań Starostwa lecz uzyskaniem informacji od innej instytucji. Ponadto ustalone 
w toku kontroli podmioty nieprzerejestrowane można było zidentyfikować w oparciu 
o zasoby danych gromadzone przez Starostwo. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia przy tym jako prawidłowy sposób przejęcia i zbycia 
części nieruchomości pozostałych po Zakładach Mięsnych S.A. w Nakle nad 
Notecią. Stwierdzona nieprawidłowość w tym zakresie dotyczyła opóźnienia  
w  sporządzaniu deklaracji na podatek od nieruchomości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Identyfikowanie i ustalanie majątku podmiotów nieprzerejestrowanych 

W Starostwie sprawami z zakresu identyfikowania i ustalania majątku 
przejmowanego z mocy prawa po podmiotach niewpisanych do KRS, zgodnie  
z Regulaminem Organizacyjnym5, zajmował się Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami6. 
Poprzedni Regulamin Organizacyjny z 23 czerwca 2013 r., znowelizowany 
27 sierpnia 2014 r., nie uwzględniał obowiązków Powiatu, wynikających z ustawy 
przepisy wprowadzające KRS. Do prowadzenia powyższych spraw Starosta 
wyznaczył dwóch pracowników Wydziału Geodezji, bez wpisania powierzonych 
zadań do zakresów czynności. 

(akta kontroli str. 6-14; 46-56; 386-390) 

Starosta Nakielski nie określił planu działania oraz procedur identyfikacji podmiotów 
nieprzerejestrowanych. 

Starosta wskazał, że w związku z jasnymi wytycznymi Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego7 i Ministerstwa Sprawiedliwości nie określono szczegółowego planu 
działania i procedur oraz, że nie widzi podstaw prawnych do określenia takiej 
procedury.  

(akta kontroli str.46, 48) 

Wojewoda zwrócił się do Starosty pismami z 11 sierpnia 2017 r. i z 5 marca 2018 r. 
w sprawie podjęcia działań związanych z identyfikacją nieruchomości należących do 
podmiotów nieprzerejestrowanych8. 

(akta kontroli str. 49-52, 77-80, 82-84) 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Uchwała NR 39/2019 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią. 
6 Dalej „Wydział Geodezji”. 
7 Dalej: „Wojewoda”. 
8 Zgodnie z ww. pismami analizą należało objąć nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa znajdujące się na obszarze 

starostwa, wobec których były spełnione łącznie następujące warunki: 
- według posiadanych danych, siedzibą użytkownika wieczystego była miejscowość znajdująca się poza obszarem starostwa, 
- starosta (prezydent miasta) nie posiada informacji o zarejestrowaniu użytkownika wieczystego  

w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
- użytkownik wieczysty nie uiścił opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości co najmniej za rok 2016 i 2017, 
- użytkownikiem wieczystym jest jeden z podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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W celu identyfikacji i ustalenia majątku podmiotów, które do 31 grudnia 2015 r. nie 
złożyły wniosku o wpis do KRS, Dyrektor Wydziału Geodezji (z upoważnienia 
Starosty) zwrócił się do wójta i burmistrzów gmin powiatu nakielskiego oraz do 
Skarbnika Powiatu Nakielskiego o wykaz nieruchomości z obszaru tych gmin, 
spełniających kryteria określone w ww. pismach Wojewody.  
W wyniku powyższych działań nie ustalono podmiotów i nieruchomości 
spełniających ww. kryteria. 

(akta kontroli str. 57-81) 

Odnośnie działań podejmowanych w zakresie identyfikacji podmiotów 
nieprzerejestrowanych i ustalenia ich majątku Starosta podał, że w związku  
z wątpliwościami związanymi z realizacją przepisów ustawy przepisy 
wprowadzające KRS, Wojewoda poinformował prezydentów miast i starostów  
o skierowaniu zapytania do Ministerstwa Sprawiedliwości9. Z treści odpowiedzi na 
ww. pismo10  wynika, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż w związku z przejęciem 
przez Skarb Państwa11 mienia po podmiotach nieprzerejestrowanych starosta 
miałby podejmować z góry czynności w celu ustalenia jego składników. O ile 
zachodzi taka potrzeba, ustalenia składników mienia przejętego po 
nieprzerejestrowanych podmiotach dokonać można przede wszystkim w oparciu  
o zapisy w ewidencji gruntów i budynków oraz w innych ewidencjach, np.  
w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. W związku z tym, nie przewiduje się 
przeprowadzenia kwerendy w celu ustalenia, które spółki należy uznać za 
wykreślone. Ponadto, według MS, celem ustawodawcy nie było nałożenie na 
starostów dodatkowych obowiązków w związku z wejściem w życie przepisów  
o przejęciu majątków podmiotów uznanych za wykreślone. Przepisy o przejęciu 
mienia przez SP określają postępowanie z majątkiem podmiotu w związku z utratą 
przez podmiot bytu prawnego. Stosowne postępowanie starosta wszczyna dopiero  
z chwilą, gdy pojawi się informacja o mieniu pozostałym po takim podmiocie. 
Poza tym Wojewoda w piśmie z 5 marca 2018 r. w sprawie podjęcia działań w celu 
uregulowania stanu prawnego oraz przekazania do zasobu SP nieruchomości 
pozostałych po podmiotach, o których mowa w art. 9 ust. 2a ustawy przepisy 
wprowadzające KRS prosił o udzielenie informacji, czy na terenie powiatu 
nakielskiego znajdują się takie nieruchomości – wskazując sposób dokonania 
analizy. 
Zgodnie z zaleceniami Wojewody, Starosta dokonał we wskazany sposób analizy 
nieruchomości SP znajdujących się na terenie powiatu nakielskiego, w wyniku której 
nie odnaleziono nieruchomości, wobec których łącznie spełnione są warunki 
wymienione w piśmie Wojewody. 
Ponadto Starosta wystąpił również do burmistrzów i wójta z terenu powiatu 
nakielskiego z zapytaniem, czy na obszarze ich gmin znajdują się nieruchomości, 
wobec których łącznie spełnione są warunki wymienione w piśmie Wojewody, 
a także skierowano zapytanie do Skarbnika Powiatu Nakielskiego dotyczące 
podmiotów nieprzerejestrowanych do KRS. Z uzyskanych tą drogą informacji 
wynikało, że na obszarze ich gmin nie ma takich nieruchomości. 

(akta kontroli str. 46-56; 386-390) 

W wyniku podejmowanych przez Starostę działań nie zidentyfikowano majątku 
żadnego podmiotu. 

(akta kontroli str. 77-81) 

                                                      
9 Dalej „MS” lub „Ministerstwo”. 
10 Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. (znak DL-VIII-024-79/17; WSPN.I.750.2.2017)  
11 Dalej także „SP” . 
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W toku kontroli, poprzez porównanie danych pochodzących z Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków 
prowadzonej przez Starostwo ustalono, że trzy podmioty niewpisane do KRS 
posiadały majątek podlegający przejęciu na rzecz SP, o czym szerzej w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”. 

 

2. Działania wynikające z przejmowania majątku 

Faktycznego nabycia majątku po podmiotach nieprzerejestrowanych dokonano 
w jednym przypadku – „pozostałości” po Zakładach Mięsnych Spółka Akcyjna  
w Nakle nad Notecią. Procedurę tego nabycia rozpoczęło pismo Departamentu 
Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa z 8 kwietnia 
2016 r., które dotyczyło wniosku podmiotu gospodarczego w sprawie nabycia jednej 
z działek. Do pisma załączono informację Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o uznaniu podmiotu za 
wykreślony z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Decyzję w tym zakresie Starosta Nakielski podjął 20 grudnia 2016 r. Jej 
przedmiotem było nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. przez SP prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w Nakle nad Notecią12, o łącznej pow. 
1,0946 ha oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 
położonych w Nakle nad Notecią13. Wartość szacunkowa tych działek wynosiła 
1 907,0 tys.  zł (337,0 tys. zł kompleks działek 2443/39, 2443/5 i 2443/40 oraz 
1 570,0 tys. zł pozostałe działki). 
Po przejęciu mienia nie wystąpiła konieczność zaspokojenia wierzycieli z przejętego 
majątku.  
Korektę deklaracji na podatek od nieruchomości po nabyciu wymienionych działek 
sporządzono 16 czerwca 2017 r. i objęto nią okres opodatkowania od 1 lutego 
2017 r. Starosta Nakielski nie złożył deklaracji na podatek od nieruchomości za 
okres od 1 stycznia 2016.r. (działki o nr 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28, 
2443/29, 2443/39) Zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy przepisy wprowadzające KRS 
nabycie nieruchomości nastąpiło z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 r., co 
wskazano również w powyższej decyzji. Skarb Państwa reprezentowany przez 
Starostę Nakielskiego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych14 stał się podatnikiem podatku 
od nieruchomości z dniem 1 stycznia 2016 r. Data ta była wcześniejsza od daty 
powzięcia przez Urząd wiadomości o nabyciu nieruchomości. W okresie do wydania 
decyzji Starosta nie posiadał informacji o konieczności płacenia podatku od 
nieruchomości. 
 

(akta kontroli str. 395-458; 498) 

Starosta podjął też działania w celu ujawniania reprezentacji praw Skarbu Państwa 
w księgach wieczystych, a wszelkie zmiany w statusie prawnym nieruchomości 
wprowadzono także do ewidencji gruntów i budynków.  
Do dnia kontroli (13 maja 2020 r.) sprzedano15 w jednym postępowaniu (przetarg 
ustny nieograniczony) trzy działki16 za kwotę 471,0 tys. zł, tj. o 134,6 tys.  zł wyższą 
od wartości oszacowania. 

                                                      
12 Oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28, 2443/29 i 2443/39. 
13 Oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 2443/5 o pow. 0,1449 ha (1806/20757 części), 2443/23 o pow. 

0,0639 ha (6651/8189 części), 2443/31 o pow. 0,0888 ha (5277/10326 części), 2443/35 o pow. 0,0271 ha (9237/17917 
części) i 2443/40 o pow. 0,0501 ha (1709/8804 części). 

14 Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm., dalej „ustawa o podatkach i opłatach lokalnych”. 
15 Akt notarialny z 20 sierpnia 2018 r. 
16 Działki nr 2443/39, 2443/5 i 2443/40. 
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Wszczętą w 2018 r. procedurę sprzedaży pozostałych działek o wartości 
oszacowania 1 570,0 tys. zł, stanowiących zwarty kompleks, na wniosek Burmistrza 
Nakła nad Notecią odwołano. 
Przedmiotem przejęcia było wyłącznie prawo użytkowania nieruchomości. 
Środki pieniężne ze zbycia majątku w kwocie netto 353,7 tys. zł zostały przekazane 
na rachunek budżetu państwa, po odpowiednim potrąceniu kwoty netto 117,9 tys. zł 
dochodu powiatu. Kwota podatku VAT wyniosła 108,5 tys. zł. 
W zakresie sporządzania rocznych sprawozdań z gospodarowania 
nieruchomościami SP nie stwierdzono nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 100-497) 

W sprawie sposobu zagospodarowania niesprzedanego kompleksu działek Starosta 
Nakielski podał, że po zmianie przez Gminę Nakło nad Notecią miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy ulicy Sądowej  
w Nakle nad Notecią dla działek nr: 2443/22, 2443/26, 2443/27, 2443/28 i 2443/29 
na teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a następnie po 
uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie, zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż 
tych działek wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego działek 
nr: 2443/23, 2443/31 i 2443/35 będących drogami. W chwili obecnej Starosta 
Nakielski oczekuje na uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.   

(akta kontroli str. 391-394) 

Kontrola nie wykazała przypadków, aby w związku z wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 grudnia 2019 r. uznającym, że pozbawienie wspólników praw 
majątkowych wychodzi poza cel ustawy, wspólnicy, akcjonariusze, członkowie 
spółdzielni itd. nieprzerejestrowanych podmiotów podjęli działania w celu 
dochodzenia swych praw z tego majątku. 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości. 

1. Starosta nie podjął rzetelnych działań w celu zidentyfikowania podmiotów 
nieprzerejestrowanych oraz ich majątku, o czym świadczy podjęta w trakcie kontroli 
NIK analiza w wyniku której na podstawie danych z Głównego Urzędu 
Statystycznego oraz danych z ewidencji gruntów i budynków Starostwa ustalono 
trzy podmioty niewpisane do KRS, które posiadały majątek podlegający przejęciu na 
rzecz SP17. W wyniku powyższego nie dysponowano pełną wiedzą o całości 
nabytego z mocy prawa mienia po podmiotach nieprzerejestrowanych, a Starosta 
nie miał możliwości gospodarowania tym mieniem, do czego był zobowiązany na 
podstawie art. 9 ust. 2j ustawy przepisy wprowadzające KRS. 

  (akta kontroli str. 20-28) 

Starosta Nakielski wyjaśnił, że nie powziął żadnej informacji o mieniu pozostałym po 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jutrzenka”, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Wiosna” i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „35 – LECIA”. W pismach przesłanych 

                                                      
17 1) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Jutrzenka” w Nowej Wsi Noteckiej - Nowa Wieś Notecka dz.: 186 (własność) – 0,0063 
ha i 26/23 (użytkowanie) – 0,0342 ha. 
2) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Wiosna” w Polichnie - Paterek dz. 292 (samoistne posiadanie) - 1,2800 ha; Polichno dz. 
106/3 (własność) – 0,1516 ha (budynki mieszkalne, produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa); 106/4 (własność) – 
0,0524 ha (budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa); 106/5 (własność) – 0,0869 ha (rola kl. V); 106/6 
(własność) - 0,0748 ha (rola kl. V); 106/7 (własność) – 0,0444 ha (budynki mieszkalne); 106/8 (własność) – 0.0558 ha (budynki 
mieszkalne); 106/9 (własność) – 0,0353 ha (droga); 168 (samoistne posiadanie) – 0,2600 ha (pastwisko kl. VI); 177/1 
(samoistne posiadanie) – 0,4800 (rola kl. VI); 177/2 (samoistne posiadanie) – 0,6300 ha (las kl. V); 216 ( samoistne 
posiadanie) – 1,5600 ha (las kl. V). 
3) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „35-Lecia” w Kowalewie - Kowalewo dz. 159/3 (współwłasność 52/99) – 0,1359 (budynki 
mieszkalne, produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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przez Burmistrzów, będących odpowiedzią na zapytanie Starosty Nakielskiego, 
żaden z tych podmiotów nie był wymieniony. Poza tym rolnicze spółdzielnie 
produkcyjne mogą nie podlegać przepisom ww. ustawy. Zgodnie bowiem z art. 3 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze18 majątek spółdzielni jest 
prywatną własnością jej członków. 

(akta kontroli str. 386-390) 

NIK, zauważa, że zgodnie z art. 9 ust. 2b ustawy przepisy wprowadzające KRS, 
Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie 
podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru sądowego, które nie złożyły  
w ustawowym terminie wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Tym 
samym starostwie/prezydenci miast zobowiązani zostali do wykonywania szeregu 
zadań, w tym tych, o których mowa w art. 9 ust. 2i i 2j wskazanej wyżej ustawy. 
Zauważyć należy, że nabycie mienia ma charakter bezwarunkowy i definitywny,  
a przejście na rzecz Skarbu Państwa własności i praw majątkowych przysługujących 
podmiotom nieprzerejestrowanym następuje z mocy prawa i nie jest warunkowane 
podjęciem jakichkolwiek czynności. W ocenie NIK do mienia nabytego na mocy art. 
9b ust. 2b ustawy przepisy wprowadzające KRS zastosowanie znajdą więc zasady 
dotyczące zarządzania mieniem państwowym określone m.in.  
w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym19 czy też w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami20. Tym samym należy uznać, iż mieniem państwowym należy 
zarządzać zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, z zachowaniem szczególnej 
staranności dokonując wymaganych w tym zakresie obowiązków – wskazanych  
w przepisach prawa -  dotyczących m.in. ewidencjonowania, odprowadzania 
podatków czy też jego ubezpieczenia. Prawidłowa realizacja tych zadań niejako 
„wymusza” podejmowanie przez zobowiązane organy (starostwie/prezydenci miast) 
wszelkich możliwych działań w celu identyfikacji ww. podmiotów oraz ustalenia 
wszystkich składników tego mienia. Wobec powyższego, odwołując się do 
obowiązków starostów/prezydentów miast określonych w innych ustawach, należy 
przyjąć, że wykonanie art. 9 ust. 2b, 2i i 2j ustawy przepisy wprowadzające KRS nie 
powinno ograniczać się do działań tychże organów podejmowanych na podstawie 
„przypadkowo” uzyskanych informacji, a wszelkie podejmowane czynności powinny 
mieć charakter „kompleksowy”. 
3. Deklaracje na podatek od nieruchomości po wydaniu 20 grudnia 2016 r. decyzji 
administracyjnej w sprawie nabycia nieruchomości po Zakładach Mięsnych S.A.  
w Nakle nad Notecią sporządzono 16 czerwca 2017 r., natomiast korektę po 
deklaracji związanej ze zbyciem nieruchomości sporządzono 10 września 2018 r. 
czyli odpowiednio 136 i 7 dni po terminie określonym w art. 6 ust.  1 i ust.  9  w zw.  
z art. 3 ust. 1 pkt. 1  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

(akta kontroli str.276-278; 403-430) 

Starosta Nakielski wyjaśnił, że opóźnienia spowodowane były licznymi zmianami 
organizacyjnymi w wydziałach Starostwa oraz absencjami chorobowymi 
pracowników. 

(akta kontroli str. 291-294) 

                                                      
18 Dz. U. z 2020 r., poz. 275 ze zm. 
19 Dz. U. z 2020 r. poz. 735. 
20 Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm. 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski:  

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 

1. Podjęcie działań w celu ustalenia stanu prawnego mienia zidentyfikowanych 
w toku kontroli trzech nieprzerejestrowanych podmiotów i ewentualne przejęcie na 
rzecz SP ich majątku. 

2. Terminowe sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości. 

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 Bydgoszczy. 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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 
 
Bydgoszcz,      maja 2019 r.  

 
 

Kontroler 
Karol Gromotka 

główny specjalista kontroli państwowej 
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p.o. Dyrektor 
Tomasz Sobecki 
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