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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/191 – Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych  
z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w  art. 180 c i d 
ustawy Prawo telekomunikacyjne1 (zwanej dalej „ustawą PT”). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Jacek Kalas, główny specjalista k.p. upoważnienie do kontroli nr 83084  
z 17.09.2012 r. 

2. Artur Gackowski, główny specjalista k.p. upoważnienie do kontroli nr 83083  
z  17.09.2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 2-5] 

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, Wały Jagiellońskie 2, kod 85 – 128 (zwany dalej 
Sądem lub SO). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

SSO Danuta Flinik – Prezes Sądu. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie administracyjno-organizacyjną, 
działalność Sądu w zakresie uzyskiwania i przetwarzania danych z bilingów, 
informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy 
PT. Przedmiotem oceny NIK nie była jednakże, stosownie do ograniczeń 
ustawowych, działalność orzecznicza - w tym zakresie zebrano jedynie informacje 
o charakterze statystycznym. Należy jednakże zauważyć, iż w szeregu przypadków, 
w których występowano o przekazanie danych telekomunikacyjnych, operatorzy 
odmówili ich udostępnienia, wskazując na brak podstawy do formułowania takiego 
żądania lub względy formalno-prawne.  
 
Wszystkie uzyskane dane telekomunikacyjne zabezpieczone były poprzez 
włączenie ich do akt spraw, których dotyczyły. Nie prowadzono odrębnej ewidencji 
spraw i zapytań z jakimi występowano do operatorów, co powodowało trudności 
w ustaleniu ich ogólnej liczby i przebiegu procesu pozyskiwania tych danych. 
Wprawdzie nie ma normatywnego obowiązku w tym zakresie, to jednak 
wprowadzenie takiej ewidencji byłoby celowe, tak z uwagi na charakter 
gromadzonych danych, jak i ze względu na realizację obowiązków ustawowych 
w stosunku do osób, których dane są pozyskiwane. 

                                                      
1 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 ze zm.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena prawidłowości zabezpieczenia danych 
telekomunikacyjnych oraz terminowości realizacji 
obowiązków ustawowych przez jednostki 
organizacyjne sądu.  

1. Zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych 

1.1. Procedury wewnętrzne dotyczące zabezpieczenia danych telekomunikacyjnych.  

W Sądzie nie opracowano odrębnej, wobec powszechnie obowiązującej w wymiarze 
sprawiedliwości, procedury dotyczącej zabezpieczenia w aktach sprawy sądowej 
danych telekomunikacyjnych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym 
oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, gdyż brak jest podstawy prawnej dla jej 
opracowania i wprowadzenia.  

W Sądzie dane telekomunikacyjne uzyskane od operatorów są integralną częścią 
akt sądowych w ramach procedury, w której zostały uzyskane i podlegają ochronie 
według zasad przewidzianych dla akt sądowych. Procedury zabezpieczenia akt 
sądowych, w tym znajdujących się w nich danych telekomunikacyjnych, określone 
są przepisami wydanymi na podstawie art. art. 41 § 1 i 148 § 1 ustawy z dnia  
27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych2, tj. rozporządzeniem 
Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007r. „Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych”3 i Zarządzeniem nr 81/03/DO Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 
2003 r. „w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz 
innych działów administracji sądowej”4.  

[Dowód: akta kontroli 6, 7-8, 9-11]  

1.2. Procedury bezpieczeństwa danych telekomunikacyjnych zapisanych w systemie lub 
na nośniku informatycznym. Zabezpieczenia przewidziane w tych procedurach. 

W Sądzie dane od operatorów telekomunikacyjnych nie są zapisywane w systemie 
informatycznym, stanowią wyłącznie integralną część akt sądowych. Dane te nie są 
nigdzie ewidencjonowane. 

[Dowód: akta kontroli 8]  

W Sądzie nie opracowano osobnych, wobec powszechnie obowiązujących  
w sądownictwie powszechnym, procedur bezpieczeństwa danych telekomunikacyjnych 
zapisanych w systemie lub na nośniku informatycznym. 

W kontrolowanym okresie w SO obowiązywały następujące instrukcje dotyczące 
systemów informatycznych: 

− „Polityka bezpieczeństwa informacji Sądu Okręgowego w Bydgoszczy”;  

− „Regulamin użytkowania systemów teleinformatycznych”5, 

− Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy „w sprawie wprowadzenia 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych  

                                                      
2 Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm. 

3 Dz. U. nr 38 poz. 249. 

4 Dz. Urz. MS nr 5 poz.22. 

5 Wprowadzone Zarządzeniem Prezesa Sądu nr 10/2012/ABI z 3 lutego 2012 r. (obowiązującym od 1 marca 2012 r.). 
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i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przetwarzanych  
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy”6. 

[Dowód: akta kontroli 12, 13-14]  

Wyżej wymienione instrukcje dotyczące systemów informatycznych nie określały 
procedur bezpieczeństwa danych telekomunikacyjnych zapisanych w systemie lub na 
nośniku informatycznym, ich zabezpieczania oraz sposobu reagowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia.  

[Dowód: akta kontroli 15] 

Minister Sprawiedliwości nie określił obowiązku opracowania tego typu procedur 
bezpieczeństwa. 

1.3. Ewidencje lub urządzenia umożliwiające odnotowanie, kto, kiedy, w jakim celu oraz 
jakie dane lub informacje uzyskiwał. 

W Sądzie nie prowadzono osobnych ewidencji lub urządzeń umożliwiających 
odnotowanie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzyskiwał.  

[Dowód: akta kontroli 10]  

Jak oświadczyła Inspektor ds. biurowości „w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 
informacje telekomunikacyjne nie są ewidencjonowane gdyż przepisy nie przewidują 
urządzeń ewidencyjnych do tego typu danych – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów 
sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. nr 5 poz. 22 ze 
zm.)”. 

[Dowód: akta kontroli 10]  

1.4. Dane ilościowe o pozyskanych danych telekomunikacyjnych. 

W badanym okresie Sąd skierował do operatorów telekomunikacyjnych 29 wniosków  
o udostępnienie danych telekomunikacyjnych, i tak: 

− w pierwszym półroczu 2011 r. – 8 wniosków, 

− w drugim półroczu 2011 r. – 4 wnioski, 

− w pierwszym półroczu 2012 r. – 17 wniosków. 

[Dowód: akta kontroli 27-28]  

Spośród dziewięciu wydziałów SO, trzy z nich kierowały ww. wnioski o dane 
telekomunikacyjne. I tak: 

− III Wydział Karny – 11 wniosków, 

− I Wydział Cywilny – 1 wniosek, 

− X Wydział Cywilny Rodzinny – 17 wniosków. 

[Dowód: akta kontroli 16-18, 19-22, 23, 24, 30-33]  

Analiza informacji dotyczących wniosków, kierowanych przez SO do operatorów 
telekomunikacyjnych wykazała m.in. że:  

• wszystkie żądania z I Wydziału Cywilnego i X Wydziału Cywilnego Rodzinnego 
wysłano na podstawie wniosku strony postępowania, z czego: 

− wniosek skierowany przez I Wydział Cywilny dotyczył sprawy z art. 720 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny7 tj. umowy pożyczki, 

                                                      
6 Nr 11/2012/ABI z 3 lutego 2012r. (obowiązujące od 1 marca 2012 r.). 

7 Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm. 
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− wnioski skierowane przez X Wydział Cywilny Rodzinny dotyczyły art. 56 – 58 
ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy8, zwanej dalej 
„k.r.o.”, tj. spraw rozwodowych;  

• żądania (w 9 przypadkach9) z III Wydziału Karnego wysłano na podstawie  
art. 218 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego10, zwanej 
dalej „k.p.k.”, tj. z urzędu, z czego: 

− 8 wniosków dotyczyło sprawy z art. 280 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny11, zwanej dalej „k.k.”, tj. kradzieży z użyciem przemocy, 

− jeden wniosek dotyczył sprawy z art. 13 § 1 w związku z art. 148 § 1 k.k., tj. 
usiłowanie zabójstwa człowieka. 

[Dowód: akta kontroli 16-18, 19-22, 23, 24]  
 

Na łącznie 27 wniosków kierowanych przez Sąd do operatorów 
telekomunikacyjnych, w 10 przypadkach uzyskano żądane dane. I tak: 

• we wszystkich 9 wnioskach skierowanych przez III Wydział Karny: 

− w 8 przypadkach uzyskano dane dotyczące lokalizacji telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego oraz dane dotyczące wykazów połączeń z danego 
numeru, tj. daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania12 oraz 
dodatkowo w jednym przypadku dane, o których mowa w art. 161 ustawy 
PT13, 

− w jednym przypadku uzyskano dane dotyczące wykazów połączeń z danego 
numeru, tj. daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju 
połączenia, dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami 
sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń14; 

• na jeden wniosek skierowany przez X Wydział Cywilny Rodzinny15 uzyskano 
dane dotyczące wykazów połączeń z danego numeru, tj. daty i godziny 
połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia, dane o próbach 
uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych 
próbach połączeń. 

W 17 przypadkach operator telekomunikacyjny odmówił udostępnienia danych 
telekomunikacyjnych.  

[Dowód: akta kontroli 16-25, 30-33]  

Jak wykazała kontrola, Sąd w 6 przypadkach16 występował o dane telekomunikacyjne 
obejmujące okres przekraczający 24 miesiące od daty wydania postanowienia. 

[Dowód: akta kontroli 40-41, 47]  

                                                      
8 Dz. U. nr 9 poz. 59 ze zm. 

9 Akta 2 spraw prowadzonych przez III Wydział Karny znajdowały się poza Sądem, tj. sprawa nr III K 131/11 AR - znajdowała 
się u biegłych oraz sprawa nr III K 173/11 – akta w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. 

10 Dz. U. nr 89 poz. 555 ze zm. 

11 Dz. U. nr 88 poz. 553 ze zm. 
12 Dane określone w art. 180c ust. 1 ustawy PT. 

13 Tj. takie dane jak: nazwisko i imię, imiona rodziców, miejsce i data urodzenia, adres miejsca zameldowania na pobyt stały, 
numer ewidencyjny PESEL, nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz danych zawartych  
w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług 
telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
14 Dane określone w art. 159 ust. 1  ust. 1 ustawy PT. 

15 Sprawa nr XC 1409/11. 

16 Tj.: 5 w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym i jeden w I Wydziale Cywilnym. 
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1.5. Upoważnienie do wystosowania wniosku o dane telekomunikacyjne.  

Analiza dokumentacji dotyczącej 27 wniosków skierowanych przez SO do operatorów 
telekomunikacyjnych wykazała, że: 

• w przypadku wszystkich 9 wniosków z III Wydziału Karnego, podstawą 
postanowienia był art. 218 § 1 k.p.k. Operatorzy, do których zwracano się  
z żądaniem, wymagane dane przesłali; 

• w przypadku sprawy prowadzonej przez I Wydział Cywilny, SO wystąpił  
z żądaniem w związku z wnioskiem i zgodą abonenta, który był stroną 
postępowania. Danych telekomunikacyjnych nie uzyskano w powodu braku 
możliwości technicznych; 

• w 17 przypadkach X Wydział Cywilny Rodzinny wnioskował o udostępnienie 
danych telekomunikacyjnych bez zgody nadawcy lub odbiorcy, których dane te 
dotyczą. 

 

W kontrolowanym okresie Sąd nie kierował zapytań dotyczących jednego numeru 
telefonu (abonenta) do wielu operatorów telekomunikacyjnych. 

[Dowód: akta kontroli 16-18, 19-22, 24, 39-41, 47, 48]  

Zgodnie z art. 159 ust. 2 pkt 2 ustawy PT zakazane jest zapoznawanie się, utrwalanie, 
przechowywanie, przekazywanie lub inne wykorzystywanie treści lub danych objętych 
tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca i odbiorca komunikatu, 
chyba że nastąpi to za zgodą nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą.  
We wszystkich 17 badanych przypadkach spraw prowadzonych przez X Wydział 
Cywilny Rodzinny, w których wnioskowano o dane telekomunikacyjne, SO nie uzyskał 
zgody nadawcy lub odbiorcy, których dane te dotyczą. W 16 przypadkach operatorzy 
odmówili udostępnienia żądanych danych.  

[Dowód: akta kontroli 16-18, 19-22, 24, 39-41, 47, 48] 

2. Ocena sprawności i szybkości pozyskiwania informacji.  

2.1. Kwestionowanie legitymacji Sądu do uzyskania żądanych danych. 

W 17 przypadkach, dotyczących postępowań w wydziałach I Cywilnym i X Cywilnym 
Rodzinnym nie uzyskano żądanych danych. Powodem było: 

• w przypadku I Wydziału Cywilnego – brak możliwości technicznych, 

• w przypadku X Wydziału Cywilnego Rodzinnego: 

− brak możliwości przechowywania wiadomości sms, gdyż udostępnienie treści 
przekazów możliwe jest jedynie w trybie art. 237 k.p.k.17 - w 5 przypadkach, 

− brak wskazania podstawy prawnej – w 3 przypadkach, w których podano, że 
„udostępnienie danych objętych tajemnicą nastąpi po wskazaniu podstawy 
prawnej uprawniającej Sąd do żądania tych danych”, 

− brak upoważnienia - w 2 przypadkach, gdyż „wskazany przez Sąd przepis  
art. 248 § 1 k.p.c.18, nie upoważnia do przekazania wykazów i nie zwalnia  
z tajemnicy”, 

                                                      
17 „Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych 
w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa”. 
18 „Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego 
posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne”. 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze zm.). 

Ustalone 
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− brak podstaw prawnych do udostępnienia danych objętych tajemnicą - w 3 
przypadkach, 

− inne przyczyny - w pozostałych przypadkach, tj. „zwolnienie przez Sąd  
z tajemnicy nie upoważnia do przekazania wykazów i nie zwalnia  
z tajemnicy”; „udzielenie informacji nastąpi po wydaniu przez Sąd 
postanowienia z powołaniem się na art. 248 § 1 k.p.c.” i „udostępnienie 
danych objętych tajemnicą nastąpi po uzyskaniu zgody nadawcy lub 
odbiorcy.” 

[Dowód: akta kontroli 16-25, 30-33]  

2.2. Terminowość przekazywania danych telekomunikacyjnych. 

Analiza danych otrzymanych od operatorów telekomunikacyjnych wykazała, że Sąd 
otrzymywał odpowiedź w terminie od 2 dni (np. IIIK234/11, XC1427/10, XC2412/09 
uzyskanych od T – Mobile) do 77 dni (sprawa nr X C 1285/10, uzyskanych od 
Polkomtel).  

Czasokres otrzymywania informacji przedstawiał się następująco: 

− do 10 dni - w 17 sprawach, 

− do 30 dni - w 9 sprawach, 

− ponad 30 dni - w 3 sprawach. 

[Dowód: akta kontroli 29]  

W okresie objętym kontrolą X Wydział Cywilny Rodzinny SO skierował 17 wniosków 
do operatorów telekomunikacyjnych z żądaniem danych telekomunikacyjnych. 
Wnioski Sądu skierowane zostały w sprawach rozwodowych, o których mowa  
w art. 56 – 58 k.r.o. Wszystkie postanowienia o przeprowadzeniu dowodu  
z utrwalonych treści przekazów informacji podjęte były przez Sąd na wniosek jednej 
ze stron postępowania. Ustalono, że w 16 przypadkach wnioskowano o wydanie 
bilingów połączeń oraz o utrwalone treści sms.  

W art. 237 § 1 k.p.k. określono, że po wszczęciu postępowania sąd na wniosek 
prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w 
celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub 
zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. Natomiast w art. 237 § 3 k.p.k. 
określono, że kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia 
nowego przestępstwa dotyczy, zabójstwa, narażenia na niebezpieczeństwo 
powszechne lub sprowadzenia katastrofy, handlu ludźmi, uprowadzenia osoby, 
wymuszania okupu, uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, rozboju, 
kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, zamachu na niepodległość 
lub integralność państwa, zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego 
naczelne organy, albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
szpiegostwa lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub 
„ściśle tajne”, gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, 
fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami 
płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy 
pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek 
wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, 
wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, 
środków zastępczych lub substancji psychotropowych, zorganizowanej grupy 
przestępczej, mienia znacznej wartości,  użycia przemocy lub groźby bezprawnej 
w związku z postępowaniem karnym, łapownictwa i płatnej protekcji, 
stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa, przestępstw określonych w rozdziale XVI 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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k.k. oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, 
sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.19 

[Dowód: akta kontroli 20 – 22, 49]  

3. Terminowość realizacji obowiązków ustawowych.  

3.1. Doręczenie abonentowi telefonu lub nadawcy postanowienia, o którym mowa  
w art. 218 §1 k.p.k. 

Wydział III Karny w okresie objętym kontrolą występował 11 razy o dane 
telekomunikacyjne w pięciu sądowych sprawach, w tym 4 niezakończonych. Kontroli 
poddano 9 takich przypadków20. We wszystkich postanowieniach, jako podstawę 
prawną żądania danych telekomunikacyjnych wskazano art. 218 § 1 k.p.k. 

3.2. Zabezpieczenia na nośniku lub w systemie informatycznym danych 
telekomunikacyjnych. 

We wszystkich kontrolowanych procedurach nie występowano do operatorów 
telekomunikacyjnych z żądaniem zabezpieczenia danych telekomunikacyjnych 
(art. 218a § 1 k.p.k.), o których mowa w art. 180 lit. c) i d) ustawy PT. 

[Dowód: akta kontroli 37] 

W ww. 9 przypadkach SO nie doręczył postanowienia, o którym mowa w art. 218 § 1 
k.p.k., o wydaniu danych telekomunikacyjnych abonentowi telefonu lub nadawcy, 
którego wykaz połączeń lub innych przekazów informacji został wydany.  

W art. 218 § 2 k.p.k. określono, że postanowienie Sądu o wydanie danych 
telekomunikacyjnych, o którym mowa w § 1, doręcza się adresatom korespondencji oraz 
abonentowi telefonu lub nadawcy, którego wykaz połączeń lub innych przekazów 
informacji został wydany. Doręczenie postanowienia może być odroczone na czas 
oznaczony, niezbędny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu 
prawomocnego zakończenia postępowania. 

 [Dowód: akta kontroli 36, 44]  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o podjęcie, w zakresie posiadanych kompetencji, 
działań w celu wyeliminowania występowania wskazywanych przez operatorów 
telekomunikacyjnych naruszeń. 

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. 

                                                      
19 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708 

20 Akta 2 pozostałych spraw znajdowały się poza siedzibą SO. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

  

Bydgoszcz, dnia    grudnia 2012 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler 
Jacek Kalas 

gł. specjalista k.p. 

Dyrektor 
Jarosław Wenderlich 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

Kontroler 
Artur Gackowski 

  gł. specjalista k.p. 

 

........................................................ 
podpis 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


