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   WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 

2012 r.,  poz. 82), zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

skontrolowała w  Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym w Kowalu, zwanym dalej „Parkiem”, 

realizację zadań ustawowych w okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 23 grudnia 2011 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w 

dniu 30 grudnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

       Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Park zadań związanych z edukacją 

ekologiczną oraz gospodarowanie i wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych na 

realizację zadań ustawowych. Negatywnie ocenia: organizację pracy w Parku; działania w celu 

ustalenia planu ochrony Parku; realizację zadań ustawowych w zakresie inwentaryzacji siedlisk 

przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, tworów i składników 

przyrody nieożywionej oraz identyfikacji i oceny zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych Parku; 

dysponowanie umundurowaniem i prowadzenie ewidencji gruntów. 

1. Organizację i obszar Parku ustalono rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/2004 

z dnia 3  grudnia 2004 r., zmienionego rozporządzeniem Nr 7 z dnia 12 kwietnia 2005 r. oraz 
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rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z dnia 17 maja 2005 r. Powierzchnia Parku, 

położonego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach administracyjnych 3 gmin 

(Baruchowo, Kowal, Włocławek)  i  województwa mazowieckiego w granicach administracyjnych 3 gmin 

(Gostynin, Łąck, Nowy Duninów) wynosi 38.950 ha, w tym na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego 22.200 ha. Powierzchnia ustalonej dla Parku otuliny wynosi 14.196 ha, w tym na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego 3.900 ha.  Na terenie Parku zlokalizowano 3 obszary Natura 2000 

o łącznej powierzchni 6.012,5 ha  tj. 15.4 % powierzchni Parku oraz 13 rezerwatów przyrody o łącznej 

powierzchni 1.929,87 ha (4,95 % powierzchni Parku). Ww. rozporządzenia Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego i Wojewody Mazowieckiego ustalały zakazy obowiązujące na terenie Parku, a  jego 

zadania i strukturę organizacyjną uregulowano w statucie, nadanym Parkowi uchwałą Sejmiku 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r. W okresie od 1 sierpnia 2009 r. do 26 

września 2011 r. zadania Parku i jego strukturę organizacyjną regulował statut nadany zarządzeniem 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 19/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. 

2. W październiku 2011 r. w Parku zatrudnionych było 8 pracowników na 6 etatach, w tym 5 

pracowników na 4,25 etatu w Służbie Parku. Poza Panem Dyrektorem spełniali oni wymagania 

kwalifikacyjne, określone w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie 

stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na 

poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz. U. Nr 41, poz. 395), zwanym 

dalej „rozporządzeniem”. W dniu 11 kwietnia 2011 r. zatrudniono Pana Dyrektora na stanowisku 

głównego specjalisty ds. administracji i ochrony krajobrazu pomimo braku wymaganego przepisami ww. 

rozporządzenia stażu pracy w ochronie przyrody. Ponadto w okresie objętym kontrolą tj. od 1 

października 2010 r. do 31 maja 2011 r. na stanowisku głównego specjalisty ds. ochrony przyrody i 

krajobrazu zatrudniono na ½ etatu Pana G.D., pomimo, że nie spełniał wymogów rozporządzenia 

dotyczących stażu pracy w ochronie przyrody. Nazwy stanowisk pracy dla zatrudnionych w badanym 

okresie 5  pracowników były niezgodne ze stanowiskami Służby Parku ustalonymi w rozporządzeniu. 

Wszystkim zatrudnionym pracownikom Parku określono w zakresach czynności zadania i obowiązki, 

których przyjęcie do realizacji zostało przez nich pisemnie potwierdzone, oprócz ustalonych w 

regulaminie wewnętrznym, obowiązującym od 2005 r., zadań dotyczących dokonywania przeglądów 

rezerwatów przyrody i oceniania ich funkcji ochronnych oraz oznakowania i informacji o rezerwatach. 

Ponadto w tych zakresach nie przypisano pracownikom zadań służby Parku określonych w art. 107 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), 

zwanej dalej „uoop”, w tym: inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów 

objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników 
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przyrody nieożywionej; identyfikacji i oceny istniejących i  potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i 

zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowania o  podejmowanie działań mających na celu 

eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy 

funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego; informowania o przepisach o  ochronie przyrody osób 

przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i 

składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody, co utrudniało właściwą organizację pracy w Parku.  

W stosunku do struktury organizacyjnej, ustalonej w statucie Parku obowiązującym od dnia 28 stycznia 

2005 r. do dnia 26 września 2011 r., w Parku nie zatrudniano 4 pracowników na stanowiskach: 

specjalisty ds. krajobrazu i gospodarki przestrzenią, specjalisty ds. ochrony przyrody i nauki, specjalisty 

ds. dydaktyki i kultury oraz specjalisty ds. dydaktyki i turystyki. Wprowadzona statutem z dnia 26 

września 2011 r. nowa struktura organizacyjna Parku zobowiązuje Pana Dyrektora do zatrudnienia 

pracowników m.in. na stanowiskach ds. ochrony przyrody i nauki, ds. ochrony krajobrazu i gospodarki 

przestrzennej, ds. turystyki, rekreacji, tradycji kulturowej i promocji. Braki w zatrudnieniu były 

podstawową przyczyną ograniczenia realizacji przez Park zadań ustawowych.  

Pracownicy Służby Parku pobierali i otrzymywali bezpłatne części umundurowania, nieujęte w § 3 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i 

wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla 

poszczególnych stanowisk (Dz. U. Nr 67, poz. 584), a także niezgodnie z okresami użytkowania części 

umundurowania, określonymi w załączniku nr 7 do tego rozporządzenia. Do dnia zakończenia kontroli 

NIK pracownicy Służby Parku nie otrzymali części należnych im składników umundurowania, a główny 

specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu G.D., zatrudniony na tym stanowisku od 1 października 

2010 r. do 31 maja 2011 r., nie otrzymał żadnego z należnych mu składników umundurowania. Ponadto 

stwierdzono pobranie składników umundurowania przed upływem terminu użytkowana poprzednio 

otrzymanego takiego składnika przez A.D. byłego dyrektora Parku i główną księgową A.H. Powyższe 

nieprawidłowości wynikały m.in. z niedostatecznej wielkości środków przeznaczonych w planie 

finansowym Parku na umundurowanie i braku właściwego nadzoru ze strony byłego dyrektora Parku. 

Ponadto w Parku brakowało wewnętrznych regulacji, określających m.in. zasady ustalania okresów 

użytkowania składników umundurowania przez pracowników zatrudnionych w ułamkowych częściach 

etatu, uprawnień związanych z nieotrzymaniem przez pracownika należnych składników 

umundurowania, rozliczenia wydanego umundurowania w przypadku rozwiązania stosunku pracy. 

Za powyższe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi A.D. były dyrektor Parku. 

3.  W ocenie NIK, Park dysponował wystarczającym potencjałem technicznym, w tym środkami 

transportu oraz sprzętem komputerowym i audiowizualnym, służącym realizacji zadań określonych w 
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uoop. Brak odpowiedniej bazy lokalowej, wynikający z niezakończenia, z uwagi na brak środków 

finansowych, prowadzonej od 1998 r. budowy pracowni dydaktycznej w Kowalu, w tym sal 

dydaktycznych i ekspozycyjnych, nie ograniczał prowadzenia przez Park działalności edukacyjnej. 

Działalność ta prowadzona była w pomieszczeniach użyczanych lub wynajmowanych przez 

współpracujące z Parkiem szkoły, gminy i domy kultury.    

Na terenie Parku zostało wyznaczonych i oznakowanych: 9 szlaków turystycznych, 13 ścieżek 

rowerowych, 10 ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, 9 punktów widokowych, 3 „Zielone szkoły”. 

Zostały one opisane i  oznaczone w przygotowywanych przez Park wydawnictwach, w tym w broszurze 

informacyjnej „Gostynińsko--Włocławki Park Krajobrazowy” oraz mapie przyrodniczo-turystycznej Parku. 

Granice Parku nie zostały oznakowane tablicami informującymi o Parku oraz tablicami informującymi 

o  obowiązujących na jego terenie zakazach, zgodnymi z ich wzorami ustalonymi w załączniku nr 1 i 4 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic (Dz. U. Nr 268, 

poz. 2665). Istniejące tablice informujące o Parku, które założono ponad 10 lat temu (niezgodne z 

obowiązującym wzorem), nie spełniały wymogów m.in. dotyczących ich kształtu, kolorystyki i nie zostały 

zaopatrzone w wizerunek orła w koronie.  Pomimo podejmowanych przez Park działań, nie otrzymano 

środków na wykonanie nowych tablic, zgodnych z obowiązującymi wzorami. 

4. Prowadzona w Parku ewidencja gruntów była nierzetelna. W ewidencji tej nie ujęto przekazanych w 

2011 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego działek gruntu w Kowalu: nr 980/10 o powierzchni 

0,0187 ha; nr 980/12 o powierzchni 0,0226 ha; nr 895 z siedzibą Parku o powierzchni 0,0324 ha; nr 

980/5 przy ul. Kołłątaja z  budynkiem magazynu, budynkiem starej pracowni dydaktycznej i rozpoczętą 

budową nowej pracowni o  powierzchni 0,0515 ha; nr 18/1 o powierzchni 0,1502 ha i nr 19/1 o 

powierzchni 0,2103 ha we Włocławku – Michelinie, z wybudowanymi wolierami dla ptaków. Ujęta w 

ewidencji powierzchnia działek w obrębie Rakutowo o  łącznej powierzchni 69,5 ha była niezgodna z 

powierzchnią tych działek przekazaną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, wynosząca 70,72 ha 

(tj. o 1,22 ha więcej niż w ewidencji Parku). W ewidencji księgowej Parku ujęto grunty w trwałym 

zarządzie, położone na terenie województwa mazowieckiego o powierzchni 43,82725 ha pomimo tego, 

że Wojewoda Mazowiecki do 23 grudnia 2011 r. nie przekazał ich Województwu Kujawsko-

Pomorskiemu zgodnie z przepisami art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w 

województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.). Za ww. nieprawidłowości odpowiedzialna była główna 

księgowa Parku Pani A.H.  



 

 

5 

5 

5. Park nie miał zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego planu ochrony 

Parku, pomimo posiadania projektu tego planu z wymaganymi opiniami właściwych rad gmin i Rady 

Parku. W wyniku przeprowadzonego w 2006 r. przez Park postępowania o zamówienie publiczne w 

trybie przetargu nieograniczonego sporządzono za 67.500 zł projekt planu ochrony Parku, który został 

przekazany właściwym radom gmin w celu zaopiniowania. Opinie pozytywnie do tego projektu zostały 

uchwalone przez rady gmin w  okresie od 28 września 2006 r. do 5 kwietnia 2007 r. W dniu 24 maja 

2007 r. Rada Parku pozytywnie zaopiniowała projekt planu ochrony Parku.   

W sposób przewlekły prowadzono działania w celu zatwierdzenia planu ochrony Parku. W dniu 31 

marca 2008 r. tj. w 10 miesięcy po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii były dyrektor Parku złożył 

w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy projekt planu i wymagany projekt 

rozporządzenia w sprawie jego ustanowienia. Wojewoda Kujawsko-Pomorski do dnia 31 lipca 2009 r. 

nie wydał rozporządzenia o ustanowieniu planu ochrony Parku. Pełną dokumentację dotyczącą 

uchwalenia planu ochrony Park przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w Toruniu w dniu 21 września 2010 r., tj. ponad rok od przejęcia Parku przez 

Województwo Kujawsko-Pomorskie. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pomimo 

uzupełnienia dokumentacji w dniu 31 marca 2011 r., nie podjął uchwały zatwierdzającej plan ochrony 

Parku.  Projekt planu ochrony Parku zawierał wszystkie elementy określone w art. 20 ust. 4 uoop oraz 

został sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w 

sprawie sporządzania planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku 

krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody 

(Dz. U. Nr 94, poz. 794). 

6.  W Parku w latach 2009-2011 nie planowano zadań w zakresie rozpoznawania, monitorowania i 

eliminowania lub ograniczania zagrożeń, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 uoop. W 

kontrolowanych latach działania w tym zakresie podjęto 13-krotnie, w związku ze złożonymi w Parku 

skargami lub wnioskami, dotyczącymi m.in. zanieczyszczania środowiska, zmian użytkowania gruntu, 

nielegalnej wycinki drzew, prowadzenia poszukiwań geologicznych, rozkopania wydmy przy jeziorze.  

Służba Parku nie realizowała w sposób systematyczny i planowy zadań w zakresie respektowania 

obowiązujących na terenie Parku zakazów poprzez prowadzenie kontroli, wizytacji i lustracji 

terenowych. Zadania w tym zakresie ograniczono jedynie do analizy i opiniowania przez Park 

nadsyłanych przez gminy i inne podmioty projektów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji 

inwestycji, planów budowy, przebudowy i modernizacji obiektów budowlanych, miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, raportów oddziaływania na środowisko, zamierzonych usunięć 

drzew i krzewów. Należy wskazać, że w związku z decyzją ustalającą warunki zabudowy działki w 
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Goreniu Dużym domkiem letniskowym oraz postanowieniem Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Bydgoszczy (RDOŚ)  z dnia 31 marca 2010 r., pozytywnie opiniującym realizację tej inwestycji, Park 

skierował do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) zażalenie w dniu 7 kwietnia 2010 r. i 

następnie 21 lipca 2011 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) na 

postanowienie GDOŚ nieuwzględniającego zażalenia.  WSA wyrokiem z 23 listopada 2011 r. oddalił 

skargę stwierdzając, że nie przysługuje mu zażalenie na postanowienie RDOŚ. Ponadto, na wniosek 

Parku z dnia 26 marca 2010 r. Samorządowe Kolegium we Włocławku uchyliło decyzję Starosty 

Włocławskiego z dnia 18 marca 2010 r. o odmowie uchylenia jego decyzji z dnia 4 września 2009 r. 

wyrażającej zgodę na przekwalifikowanie gruntu leśnego na użytek rolny w Goreniu Dużym. W związku 

z dewastacją wydmy w Goreniu Dużym dyrektor Parku w dniu 2 października 2009 r. skierował 

stosowne zgłoszenie do Prokuratury Okręgowej w  Toruniu,  w wyniku którego posterunek Policji w 

Kowalu prowadzi w tej sprawie dochodzenie.  W 2009 r. i 2010 r. Służba Parku na wniosek RDOŚ 

dokonała rozeznania w 4 przypadkach zamierzonych realizacji inwestycji budowlanych, przekazując 

wnioskodawcy stosowne opinie. 

7. W kontrolowanym okresie Służba Parku nie prowadziła udokumentowanych działań terenowych w 

sprawie inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną 

gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody 

nieożywionej. Ostatni wpis do prowadzonego w Parku rejestru pomników przyrody dokonany został 18 

lipca 2001 r., a kompleksową inwentaryzację zasobów, tworów i składników przyrody, walorów 

krajobrazowych i wartości kulturowych przeprowadzono w 2006 r., w związku z opracowywanym 

projektem planu ochrony Parku.   

Nie dokumentowano także informowania przez Służbę Parku osób przebywających na obszarze Parku 

i  w  miejscach podlegających ochronie o obowiązujących przepisach o ochronie przyrody. Zadania w 

tym zakresie ograniczono do osób zgłaszających się w siedzibie Parku oraz informując o 

obowiązujących przepisach w trakcie organizowanych z udziałem Parku imprezach promocyjnych, 

oświatowych, ekologicznych, a także narad i spotkań.  

Nieprawidłowości, o których mowa wyżej, za które odpowiedzialny był A.D. były Dyrektor Parku, 

spowodowały niepełną realizację zadań nałożonych na Służbę Parku przepisami  art. 107 ust. 2 uoop, a 

ich przyczyną było m.in. niedostateczne zatrudnienie w Służbie Parku. 

8. Zadania w zakresie edukacji ekologicznej w Parku prowadzono w oparciu o dotacje uzyskiwane 

z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW w 

Toruniu) oraz z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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(WFOŚiGW w Warszawie). W latach 2009-2011 zorganizowano łącznie 114 zajęć terenowych na 

ścieżkach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z udziałem ok. 3328 osób; 3 festyny ekologiczne „Lato w 

Parku Krajobrazowym” z udziałem ok. 2600 osób; 18 konkursów tematycznych z udziałem 7563 osób; 

21 wystaw i imprez promocyjnych z udziałem ok. 33300 osób; 3 konferencje i sympozja z udziałem ok. 

242 uczestników; 7 warsztatów rękodzieła ludowego z udziałem 150 osób; 3 ponadregionalne rajdy 

gwiaździste z udziałem ok. 781 osób; 3 rajdy rowerowe z udziałem 263 osób oraz 15 prelekcji i 

prezentacji w 15 szkołach z udziałem 419 osób. Łącznie w badanym okresie różnymi formami edukacji 

ekologicznej objęto ok. 48500 osób.     

Prawidłowo sporządzano i uzasadniano wnioski do WFOŚiGW o dotację na zadania związane z 

edukacją ekologiczną. Przekazywane środki dotacji wydatkowano zgodnie z zawartymi z WFOŚiGW 

umowami i ustalonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi. 

9. NIK nie wnosi zastrzeżeń w zakresie gospodarowania i wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zadań ustawowych. W latach 2009-2011 (do 30 września) wydatkowano 

łącznie 1.253.122,83 zł, z  czego 863.975,92 zł (68,9 %) stanowiły wynagrodzenia i pozapłacowe koszty 

pracy, 75.601,50 zł (6,0%) bezpośrednie koszty utrzymania biura Parku i zakupu jego wyposażenia, 

313.546,11 zł (25,1%)  pozostałe wydatki, obejmujące m.in. koszty realizacji zadań ustawowych Parku. 

Z powyższej kwoty 904.655,63 zł (72,2%) pochodziło z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, 

123.790,69 zł (9,9%) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 132.722,75 zł (10,6%) z dotacji 

WFOŚiGW w Toruniu, 79.900,46 zł (6,4%) z dotacji WFOŚiGW w Warszawie oraz 12.054 zł (0,9%) ze 

środków Unii Europejskiej. 

W Parku w latach 2009-2011 nie przeprowadzono żadnego postępowania o zamówienie publiczne na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), gdyż realizowane bezpośrednio przez Park wydatki na konkretny cel nie przekraczały 

w żadnym przypadku równowartości 14.000 euro, w  związku z czym nie podlegały przepisom tej 

ustawy.         

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

1. Kontynuację działań w celu zatrudnienia pracowników Służby Parku zgodnie z ustaloną w 

statucie Parku strukturą organizacyjną, na stanowiskach odpowiadających wymogom 

rozporządzenia. 

2. Podjęcie działań w celu ujęcia w zakresach czynności pracowników Służby Parku wszystkich jej 

zadań wymienionych w art. 107 ust. 2 uoop.  
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3. Rozszerzenie, w miarę możliwości kadrowych i finansowych Parku, realizacji zadań Służby 

Parku o kontrole, wizytacje i lustracje terenowe.    

4. Podjęcie działań w celu oznakowania granic Parku tablicami informacyjnymi, sporządzonymi 

zgodnie z obowiązującymi wzorami. 

5. Zapewnienie wydawania należnego Służbie Parku bezpłatnego umundurowania zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

6. Spowodowanie ujęcia w ewidencji księgowej Parku użytkowanych gruntów zgodnie z decyzjami 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Wojewody Mazowieckiego w sprawie ich przekazania 

Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. 

 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia 

przez Pana Dyrektora w terminie 21 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 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK 

w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym 

wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, 

o  którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

 

 

 


