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I. Dane identyfikacyjne kontroli
P/171080 - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Mariusz Syrek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/61/2017 z dnia 12 maja 2017 r.;

(dowód: akta kontroli str. 1)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Bormech" sp. z 0.0., Charnowo 3, 76-270
Ustka (dalej: "Przedsiębiorstwo")

Rafał Borecki oraz Dariusz Roman członkowie Zarządu Spółki (dalej: "Członek
Zarządu")

(dowód: akta kontroli str. 6)

II. Ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 spełnianie przez Przedsiębiorstwo
warunków do otrzymania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (dalej: "PFRON") dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych za lata 2014-2016.
Dane wykazane przez Przedsiębiorstwo we wnioskach Wn-D2 oraz informacjach
INF-D-P3, przesyłanych w kontrolowanym okresie terminowo do PFRON, były
zgodne z objętą badaniem dokumentacją osób niepełnosprawnych, na które
Przedsiębiorstwo otrzymało dofinansowanie z PFRON. W szczególności
dotyczyło to:

- danych osobowych pracowników;
- warunków pracy i płacy (wymiarów zatrudnienia, wynagrodzeń brutto oraz

netto);
- stopnia niepełnosprawności i schorzeń szczególnych.

Składki na: ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń oraz zaliczki na podatek dochodowy, były
odprowadzane terminowo w prawidłowej wysokości, a wynagrodzenia badanej próby
15 pracowników niepełnosprawnych przekazywano na rachunki bankowe
w terminach wynikających z Regulaminu pracy Przedsiębiorstwa.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
2 Wn-O - wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (dalej: ,Wnioski
Wn-O').
3 INF-O-P - miesięczna infonmacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników
niepełnosprawnych (dalej: "Infonmacje INF-O-P").
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Opis stanu
faktycznego

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Spełnienie warunków do otrzymania dofinansowania oraz przestrzeganie
przepisów w zakresie uprawnień pracowników niepełnosprawnych.
1. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
12 marca 2002 r. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (własność
krajowych osób fizycznych)4. Źródłem finansowania wynagrodzeń były środki własne
oraz środki PFRON w formie zwrotu podwyższonych kosztów zatrudnienia.

(dowód: akta kontroli str. 3-10, 12, 66-67 i 90-95)
2. Podstawowym profilem działalności Przedsiębiorstwa była produkcja
zbiorników, cystern i pojemników metalowych5.

(dowód: akta kontroli str. 7 i 12-14)
3. W latach 2014-2016 średnioroczne zatrudnienie w Przedsiębiorstwie wyniosło
odpowiednio 197 osób (194 etaty); 193 osoby (191 etatów) i 195 osób (192 etaty).
W wymienionym okresie średnioroczne zatrudnienie osób niepełnosprawnych
w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło odpowiednio: 52,8 etatów, tj. 27,2% etatów
ogółem (w tym: 24,7 z lekkim stopniem niepełnosprawności; 27,9 ze stopniem
umiarkowanym i 0,2 ze stopniem znacznym); 55,3 etatów, tj. 29,0% (w tym: 22,5
z lekkim stopniem niepełnosprawności; 32,5 ze stopniem umiarkowanym i 0,3 ze
stopniem znacznym); 56,1 etatów, tj. 29,2% (w tym: 24,3 z lekkim stopniem
niepełnosprawności; 31,6 ze stopniem umiarkowanym i 0,2 ze stopniem znacznym).
Pracownicy wykonywali swoje obowiązki w pomieszczeniach i obiektach
użytkownych przez Przedsiębiorstwo.
W latach 2014-2016 zatrudnienie pracowników niepelnosprawnych na podstawie
umów o pracę na czas nieokreślony wyniosło odpowiednio: 9,1 etatów (w tym:
2 z lekkim stopniem niepełnosprawności i 7,1 ze stopniem umiarkowanym);
11,2 etatów (w tym: 3,2 z lekkim stopniem niepełnosprawności i 8,0 ze stopniem
umiarkowanym); 13,5 etatów (w tym: 4,9 z lekkim stopniem niepełnosprawności
i 8,6 ze stopniem umiarkowanym).
Stan i struktura zatrudnienia pozwalały Przedsiębiorstwu ubiegać się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, bowiem nie
miało zastosowania wyłączenie, wynikające z art. 26a ust. 1a ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych6 (dalej: "ustawa o rehabilitacji zawodowej"}, zgodnie z którym
dofinansowanie nie mogło zostać przyznane pracodawcy zatrudniającemu
co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

(dowód: akta kontroli str. 38-41)
4. Za lata 2014-2016 PFRON przekazał Przedsiębiorstwu łączną kwotę
1.837,3 tys. zł z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, w tym: 580,7 tys. zł za 2014 r., 623,1 tys. zł za 2015 r.
i 633,5 tys. zł za 2016 r.

(dowód: akta kontroli str. 57-65)

4 Umowa została zawarta w dniu 3 grudnia 2001 r.
5 Wg Polskiej Klasyfikacji działalności z 2007 r,- 2529Z
6 Dz.U, z 2016 r, poz. 2046, ze zm.
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5. Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 18 czerwca 2012 r.7 orzekł o wygaśnięciu
z dniem 1 lutego 2012 r. decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Socjalnej Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 września
1995 r.8 w sprawie nadania Przedsiębiorstwu statusu zakładu pracy chronionej.
Decyzja została wydana w związku z informacją Przedsiębiorstwa, że z dniem
1 lutego 2012 r. przestało ono spełniać warunki określone wart. 28 ust.1 pkt 1 lit. a
ustawy o rehabilitacji zawodowej.
Rafał Borecki członek Zarządu wyjaśnił, że przyczyną rezygnacji ze statusu zakładu
pracy chronionej była zmiana przepisów dotyczących uprawnień i obowiązków tego
typu zakładów. Przedsiębiorstwo po zmianie przepisów nie było w stanie, bez szkody
dla swojej kondycji finansowej, sprostać wymogom dotyczącym przede wszystkim
wskaźnika zatrudnienia.

(dowód: akta kontroli str. 11, 209 i 211)
6. Z analizy wybranych do kontroli wniosków Wn-O wraz z miesięcznymi
informacjami INF-O-P9 za maj 2014 r., lipiec 2015 r. oraz wrzesień 2016 r. wynika,
że pracodawca spełniał warunki do otrzymania dofinansowania, ponieważ:

- we Wn-O wykazywane były dane identyfikujące Przedsiębiorstwo (NIP,
REGON, nazwa, forma prawna, identyfikator adresu oraz kod PKO)
wynikające z dokumentów rejestrowych; wnioski złożono w terminach
wskazanych w rozporządzeniach w sprawie miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych10,

we wnioskach wykazano zmiany w stanie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych zgodnie ze stanem faktycznym (zatrudniono trzy nowe
osoby w lipcu 2015 r.),
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyrażony jako iloraz etatów
osób niepełnosprawnych do liczby etatów ogółem (wg Wn-O) wynosił
odpowiednio: 26,0%, 29,0% i 29,53%,
dane osobowe pracowników wykazywanych w INF-O-P odpowiadały danym
w zgromadzonych przez Przedsiębiorstwo,
informacje dotyczące przeciętnego miesięcznego wymiaru czas pracy zawarte
w INF-O-P zgodne były z wymiarem czasu pracy określonym w umowach
o pracę11,
wynagrodzenia przekazywane były na wskazane przez pracowników rachunki
bankowe w terminie do szóstego dnia miesiąca następującego po
przepracowanym miesiącu (zgodnie z warunkami zatrudnienia i Regulaminem
pracy wynagrodzenie mogło być przekazane w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca),
kwoty kosztów płacy badanej grupy pracowników za maj 2014 L, lipiec 2015 L
i wrzesień 2016 L, wykazane w INF-O-P, wynikały z umów o pracę i list płac,

7 Nr PS.V,9511 ,6.2012.TB
B Zmienianej decyzjami z dnia: 30 kwietnia 2001 r,. 12 listopada 2001 r. i 24 kwietnia 2002 r.
9 Kontrolą objęto INF-P-D dotyczące 15 losowo wybranych pracowników zatrudnionych w maju 2014 r,. lipcu 2015 r, i wrześniu
2016 r.
10 tj, w § 5 ust. 1 rozpcrządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 9 stycznia 2009 r, w sprawie miesięcznego
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Oz, U. z 2014 r, poz, 241, ze zm,), w § 4 ust. 1
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r, w sprawie miesięcznego dofinansowania
do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz,U, z 2014 r. poz, 1988) oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r, w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych (Dz.U, z 2016 r, poz, 951),
11 Pracownicy objęci badaniem (15 osób) nie korzystali z urlopów bezpłatnych, macierzyńskich czy też rodzicielskich
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a kwoty dofinansowań nie były wyższe od limitu tych kosztów (ustalonego
zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej),

- dane w zakresie stopnia niepełnosprawności oraz szczególnych schorzeń
w INF-O-P były zgodne z danymi wynikającymi z przedłożonych przez
pracowników orzeczeń dotyczących niepełnosprawności,

- przyjęte przez Przedsiębiorstwo stawki dofinansowania odpowiadały stopniom
niepełnosprawności,

- składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zostały odprowadzone przez
Przedsiębiorstwo w wymaganych terminach i w wysokościach wynikających
z deklaracji rozliczeniowych,

- zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych zostały odprowadzone w prawidłowych wysokościach
i w terminie wskazanym wart. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych12 (dalej: "ustawa o podatku dochodowym"); odpowiednia
część podatku dochodowego od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
określona zgodnie z art. 38 ust. 2a wymienionej ustawy została odprowadzona
na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
(dalej: "ZFRON"), przy czym wpłaty na ZFRON (należne za maj 2014 r. i lipiec
2015 r.) przekazywane były do sześciu dni od dnia wypłaty wynagrodzenia
pracownikom (należność za wrzesień 2016 r. została sfinansowana z nadpłaty
za miesiąc poprzedni),

- wynagrodzenia pracowników finansowane były ze środków Przedsiębiorstwa
oraz środków PFRON przekazanych w formie zwrotu podwyższonych kosztów
zatrudnienia

Faktyczne zatrudnienie w wybranych do kontroli miesiącach zostało również
potwierdzone przez 14 pracowników13 poprzez pisemne oświadczenia złożone
w trakcie kontroli NIK.

(dowód: akta kontroli str. 2-10,12-14,28-37,43,66-77,80-101,
103-111,180-183,197-199,212-226 i 237-239)

7. Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK14
z: Placówki Terenowej KRUS w Słupsku, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW
w Warszawie i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie15 oraz
z wniosków o dofinansowanie wynikało, że żaden z pracowników niepełnosprawnych
z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wykazanych
przez Przedsiębiorstwo do dofinansowania w latach 2014-2016, nie posiadał
ustalonego prawa do emerytury (nie zachodziła zatem przesłanka do wyłączenia
prawa do dofinansowania ze środków PFRON, wskazana wart. 26a ust. 1a1 pkt 1
ustawy rehabilitacji zawodowej).

Rafał Borecki Członek Zarządu wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo pozyskuje wiedzę
o ewentualnych uprawnieniach emerytalnych na podstawie oświadczeń składanych
przez przyszłych pracowników. Pracownicy, którzy nabyli uprawnienia w trakcie

12 Ustawa z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r. poz. 2032,ze zm.).
13 Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie wypoczynkowym
14 Ustawa z dnia 23grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017r. poz. 524)
15 Jednostka świadczenia - Oddział Słupsk
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zatrudnienia, informują o tym zwalniając się z Przedsiębiorstwa, ponieważ
świadectwo pracy jest potrzebne do uzyskania świadczenia emerytalnego.

(dowód: akta kontroli str. 42, 44-54, 78,123-179,184-191,
195-196, 208-209 i 211)

8. Na podstawie informacji otrzymanych z: Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Bochni16 ustalono, że Przedsiębiorstwo dysponowało
aktualnymi dokumentami potwierdzającymi orzeczoną niepełnosprawność
14 pracowników z próby objętej badaniem17.
Pracodawca wliczył w latach 2014-2016 badanych 15 pracowników do stanu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie przedstawionych przez nich 28
orzeczeń potwierdzających niepełnosprawność, z których 26 (tj. 92,9%) stanowiły
orzeczenia wydane po 2007 r. przez jeden zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności.

(dowód: akta kontroli str. 55-56, 79, 90-95, 102, 192-
194, 241-242 i 245)

9. W latach 2014-2016 Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadziła kontroli
w zakresie sposobu dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych18. W wymienionym okresie Przedsiębiorstwo nie otrzymało
środków z PFRON na koszty ich przystosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych .
Przedsiębiorstwo nie dostosowywało stanowisk pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Rafał Borecki Członek Zarządu wyjaśnił, że na tworzone
stanowiska przyjmowani są tacy pracownicy, których predyspozycje i stan zdrowia
umożliwiają wykonywanie pracy (zgodnie z opinią lekarza medycyny pracy). Wyjaśnił
również, że w latach 2006-2017 stworzono dla pracowników niepełnosprawnych ze
środków ZFRON dziewięć stanowisk19.

(dowód: akta kontroli str. 15-23,26-27,200-207,209 i 211)
W dokumentacji pracowników niepełnosprawnych objętych badaniem, opisanej w pkt
1.6 wystąpienia (dla 15 osób), znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie,
dopuszczające tych pracowników do pracy na zajmowanych stanowiskach2o.
Ograniczeniami wynikającym z tych zaświadczeń były: praca w ochronnikach słuchu
i w korekcji okularowej (co dotyczyło ogółem sześciu pracowników); zakaz pracy na
wysokości (zapis odnoszący się do jednego pracownika zatrudnionego na
stanowiskach: ślusarz / tłoczarz / operator wózka widłowego); zabezpieczenia części
ruchomych maszyny (zapis dotyczący jednego pracownika zatrudnionego na
stanowisku operatora obrabiarek CNC - w trakcie oględzin tego stanowiska
stwierdzono, że obrabiarka posiadała odpowiednie osłony części ruchomych).

16 Orzeczenie z 26maja 1999r.
17 Orzeczenie jednej z badanych osób zostało wydane przez Komisję lekarska ds. inwalidztwa i zatrudnienia nr 1 w Słupsku
w dniu 3 kwietnia 1985r. i nie było wery1ikowane
18 Zakres czterech kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2014-2016obejmował: przestrzeganie
przepisów w zakresie tworzenia i gospodarowania Zakładowym funduszem świadczeń socjalnych; działania pracodawcy
w zakresie ograniczania hałasu i drgań mechanicznych; zagadnienia z zakresu zawierania i rozwiązywania terminowych umów
o pracę; prawidłowość naliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe; spełnienie wymagań zasadniczych dla maszyn do
obróbki skrawaniem metali; przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie procedur polityki antymobbingowej.
19 Wózki widłowe; portiemia z systemem telewizji dozorowej; wtryskarka; urządzenia spawalnicze; tokarka; myjnia
ultradźwiękowa
10 Zatrudnieni na stanowiskach: portier - dozorca; pracownik malami; pakowacz; ślusarz; tłoczarz; operator wózka widłowego;
operator obrabiarek; spawacz; oczyszczacz zbiomików.
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Zgodnie z treścią orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wymienionych
pracowników, siedmiu (w tym: sześciu z lekkim stopniem niepełnosprawności i jeden
ze stopniem umiarkowanym) nie posiadało szczególnych zaleceń dotyczących
odpowiedniego zatrudnienia; w przypadku ośmiu pozostałych osób (z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności) w treści orzeczeń przy warunkach zatrudnienia
wskazano pracę w warunkach chronionych.
Rafał Borecki Członek Zarządu Spółki wyjaśnił, że w zakresie ograniczeń
wynikających z zaleceń na orzeczeniach dotyczących pracy w warunkach
chronionych wypowiada się lekarz medycyny pracy, który określa na jakim
stanowisku i jakie czynności może dany pracownik wykonywać. Dotyczy to
w szczególności zaleceń w zakresie pracy: wochronnikach słuchu, okularach,
wymuszonej pozycji ciała, czy też dźwigania ciężarów. Lekarz posiada wiedzę
o orzeczeniach i zaleceniach zespołów orzekających i pod tym kątem bada
pracownika i ocenia czy może on na danym stanowisku pracować.

(dowód: akta kontroli str. 41, 66-67,199,209-211,217,240 i 243-244)
10. W latach 2014-2016 Przedsiębiorstwo nie było kontrolowane w zakresie
spełnienia warunków do otrzymania dofinasowania do wynagrodzeń osób
niepełnosprawnych .
Prowadzona w tym okresie przez Urząd Skarbowy w Słupsku kontrola
Przedsiębiorstwa {dotycząca w szczególności prawidłowości naliczania
i odprowadzania środków na ZFRON za okres lipiec - sierpień 2015 r. (w związku
z art. 38 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym),
nie stwierdziła w tym zakresie nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 112-122, 200-202 i 227-236)
11. W latach 2014-2016 nie były w Przedsiębiorstwie prowadzone postępowania
sprawdzające przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w celu potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym danych
zawartych w dokumentach21 oraz sytuacji ekonomicznej pracodawcy (art. 26a ust. 9b
ustawy o rehabilitacji zawodowej).

(dowód: akta kontroli str. 26-27)
12. Rafał Borecki Członek Zarządu w złożonych wyjaśnieniach podał, że zmiany
wysokości stawek dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
(obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r.) nie wpłynęły znacząco na sytuację
Przedsiębiorstwa, natomiast wpłynęły na sytuację pracowników, posiadających
znaczne utrudnienia w wykonywaniu codziennych czynności. Spowodowały one ich
eliminację z rynku pracy. Podczas rekrutacji, przy obecnym systemie dofinasowań,
brana jest pod uwagę głównie przydatność pracownika do wykonywania pracy, a nie
aspekty związane z integracją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.
Stwierdził również, że system dofinansowań SODiR22 nie sprawia trudności i jest
funkcjonalny. PFRON nie kontrolował i nie prowadził czynności sprawdzających
w zakresie funkcjonowania tego systemu. Błędy i poprawki nie wymagały dużego
nakładu pracy, natomiast bezwzględnie powinien zostać usprawniony system
pomocy na infolinii PFRON.
Ponadto wyjaśnił, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych jest zbyt niskie, biorąc pod uwagę ich niską wydajność w związku
z ich niskimi kwalifikacjami. Przy ocenie zasadności zatrudnienia osób

21 Miesięcznych informacjach o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników
niepełnosprawnych i wnioskach o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.
22 System Obsługi Dofinansowań i Refundacji, prowadzony w formie elektronicznej
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Ustalone
nieprawidłowości

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

niepełnosprawnych należy brać pod uwagę wysokie absencje chorobowe, które
destabilizują organizację pracy. Dlatego wydaje się, że zwiększenie wysokości
dofinansowań zachęciłoby pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych .

(dowód: akta kontroli str. 24-25)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości

IV. 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 Gdańsku.
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.

Gdańsk, dnia~"" czerwca 2017 r.

Kontroler
Mariusz Syrek

główny specjalista kontroli państwowej

kV;.o~.~....~d,4
Podpis ()

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYREKTOR DELEGATURY
NAJWYI..: ZEJ iZBY KOi\jTROLl

w GdaiH::ku

... Ew.a . 'i ·G.f.u:~.:Kh:tczel?-

Podpis
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