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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/013 – Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98059 z dnia 20 października 2015 r.  

(Dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Al. W. Korfantego 117/119, 40-156 Katowice1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Barbara Suchowska - Prezes Sądu2. 
(Dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli3, Prezes Sądu zapewniła w kontrolowanym 
okresie4 nadzór nad wypełnianiem przez notariuszy obowiązków w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nadzór ten był 
jednak ograniczony wyłącznie do analizy protokołów z kontroli przeprowadzonych 
przez notariuszy wizytatorów Rady Izby Notarialnej w Katowicach5 i nie był w pełni 
rzetelny.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie prezesa sądu apelacyjnego do realizacji 
zadań wynikających z ustawy ppp  

Nadzór nad notariuszami (wg podziałów czynności zaopiniowanych przez Kolegium 
Sądu na poszczególne lata 2010-2015) sprawowali: 

− Prezes Sądu (do marca 2014 r.) oraz Wiceprezes Sądu (od marca 2014 r. do 
nadal),  

− sędzia wizytator (w całym okresie z tym, że od 1 marca 2014 r. nastąpiła 
zmiana na stanowisku sędziego wizytatora). 

W okresie objętym kontrolą w Sądzie stosowano jedną formę nadzoru nad 
notariuszami w zakresie wypełniania przez nich obowiązków wynikających  
z ustawy ppp, tj. dokonywano oceny działalności notariuszy w tym zakresie na 
podstawie protokołów sporządzanych przez organ samorządu notarialnego (RIN). 
Nie korzystano z pozostałych możliwości określonych w rozporządzeniu Ministra 

                                                      
1 Zwany dalej: Sądem. 
2 Powołana na stanowisko z dniem 20 lutego 2014 r. Poprzednio Prezesem Sądu był Roman Sugier powołany 20 lutego 2008r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Lata 2013-2015 (I półrocze). 
5 Zwanej dalej RIN. Liczba wizytacji przeprowadzonych przez RIN, w czasie których objęto sprawdzeniem wypełnianie przez 
notariuszy obowiązków w ww. zakresie, wyniosła: w 2010 r. – 72, 2011 r. – 81, 2012 r. – 83, 2013 r. - 87, 2014 r. – 43,  
I półrocze 2015 – 58. 
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Sprawiedliwości z 30 kwietnia 1991 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad 
działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego6, takich jak wizytacje 
i lustracje. 

Stosowany tryb nadzoru wypełniania przez notariuszy obowiązków ustawowych 
(w formie analizy protokołów z wizytacji przeprowadzanych przez RIN), oceniony 
został przez Prezes Sądu w złożonych wyjaśnieniach jako: 

− optymalny (dostosowany do możliwości kadrowych oraz organizacyjnych 
Wydziału Wizytacyjnego tut. Sądu oraz Izby Notarialnej w Katowicach), 

− efektywny (stanowiący podstawę do inicjowania postępowań przez GIIF), 
− rzetelny (poddający się weryfikacji), 
− permanentny (realizowany w ramach cyklicznych wizytacji wizytatorów 

notarialnych),  
− zapewniający postulat równości (w założeniu obejmował wszystkich członków 

korporacji). 
[Dowód: akta kontroli str. 5-21, 328]  

W planie działalności Sądu nie określono celów i zadań oraz mierników dotyczących 
nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez notariuszy w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie określono także 
procedur kontroli dotyczących nadzoru nad notariuszami w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Prezes Sądu wyjaśniła, że realizacja planu działalności opiera się na wytycznych 
i określonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości miernikach, które stanowią jeden 
z istotniejszych kryteriów oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w każdym 
sądzie, a więc dostosowano jedynie określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
cele i mierniki do swojej właściwości i możliwości organizacyjnych.  

[Dowód: akta kontroli str. 321, 327-328]  

Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu nadzorujący notariuszy oraz sędziowie wizytatorzy 
sprawujący nadzór nad działalnością notariuszy w latach 2013-2015 I półrocze, nie 
brali udziału w szkoleniach z zakresu zagadnień związanych z przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Prezes Sądu wyjaśniła: Prezesi i sędziowie wizytatorzy nie brali udziału 
w szkoleniach, gdyż opisany na wstępie tryb i wynikający z przepisów zakres 
kontroli sprowadzający się, na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 
2000 r., do oceny wypełniania przez notariuszy obowiązków ustawowych, wymagał 
zapoznania się z tymi obowiązkami, do czego wystarczała uważna lektura 
przepisów ustawy. 

[Dowód: akta kontroli str. 321, 328]  

Przygotowanie Sądu do kontroli, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy ppp, 
było adekwatne do przyjętej formy sprawowania nadzoru nad notariuszami.  

2. Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie 
informacji 

Z uwagi na przyjętą formę sprawowania nadzoru nad działalnością notariuszy 
dotyczącego wypełniania przez nich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w Sądzie w latach 2013-2015 I półrocze nie 
sporządzano planów kontroli do przeprowadzenia przez sędziów wizytatorów 

                                                      
6 Dz. U. Nr 42, poz.188. 
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u nadzorowanych notariuszy, ani też nie przesyłano do Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej7 informacji o wynikach takich kontroli. 

[Dowód: akta kontroli str. 22]  

Prezes Sądu wyjaśniła: Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 
2000 r., Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach zwrócił się do Rady Izby 
Notarialnej w Katowicach o objęcie zakresem wizytacji przeprowadzanych 
w kancelariach notarialnych problematyki wykonywania przez notariuszy 
obowiązków nałożonych przepisami tejże ustawy (ustawy ppp – przypis NIK). 
Wobec powyższego, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w oparciu 
o powołane wyżej przepisy – poczynając od 2002 r. -  obowiązek wynikający z treści 
art. 21 ust. 3 pkt 6 (obecnie pkt 4 – przypis NIK) cyt. ustawy z dnia 16 listopada 
2000 r., realizował za pośrednictwem wizytatorów Rady Izby Notarialnej 
w Katowicach, której zlecił obejmowanie zakresem wizytacji przeprowadzanych 
w kancelariach notarialnych problematyki wykonywania obowiązków nałożonych na 
notariuszy powołaną wyżej ustawą i ujmowanie poczynionych w tym zakresie 
ustaleń w sprawozdaniach z wizytacji. Sprawozdania te, nadsyłane sukcesywnie 
przez Radę Izby Notarialnej są na bieżąco kontrolowane (…). 
Podkreślam przy tym, iż stosowany stale w tej samej od kilkunastu lat formie, 
opisany wyżej tryb nadzoru i kontroli, znajduje – w mej ocenie - pełne oparcie 
w powołanych wcześniej przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
30 kwietnia 1991 r. Nadzór w takiej postaci, stosowany za wiedzą Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Finansów, okazał się przydatny w toczących się, 
na podstawie art. 21 ust. 3a cyt. ustawy, postępowaniach w sprawie nałożenia kar 
pieniężnych (przez GIIF – przypis NIK) w związku z naruszeniami stwierdzonymi 
w wyniku kontroli (…). 

[Dowód: akta kontroli str. 326-327]  

Do GIIF w latach objętych kontrolą przesyłano plany kontroli u notariuszy 
otrzymywane od RIN, a następnie na bieżąco przekazywano do GIIF, po otrzymaniu 
od RIN, kserokopie fragmentów protokołów z wizytacji przeprowadzonych przez 
notariuszy wizytatorów, do których były załączone oświadczenia wizytowanych 
notariuszy o wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawy ppp.  

[Dowód: akta kontroli str. 157-200]  

Liczba notariuszy objętych nadzorem Sądu w latach 2010-2014 (na koniec  
każdego roku) wynosiła: 216 w 2010 r., 224 w 2011 r., 237 w 2012 r., 254 w 2013 r.  
i 302 w 2014 r., a na koniec czerwca 2015 r. – 313.  

W latach 2010-2015 (I półrocze) RIN przekazał do Sądu protokoły z 424 wizytacji8, 
w czasie których objęto sprawdzeniem m. in. wypełnianie przez notariuszy 
obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu9. 

[Dowód: akta kontroli str. 23]  

W wyniku analizy wybranych protokołów otrzymanych przez Sąd od RIN w czerwcu 
2013 r., czerwcu 2014 r. i czerwcu 2015 r.10 ustalono, że w czasie kontroli 
wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu, notariusze wizytatorzy weryfikowali: 

− opracowanie procedur wewnętrznych, o których mowa w art. 10a ustawy ppp,  
                                                      
7 Dalej: GIIF. 
8 W czasie wizytacji badaniem obejmowano całokształt działalności notariuszy. W 2010 r. – 72, 2011 r. – 81, 2012 r., 83,  
2013 r. – 87, 2014 r. – 43, 2015 r. I półrocze – 58. 
9 W czasie trzech lustracji nie sprawdzano wypełniania przez notariuszy obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
10 W czerwcu 2013 otrzymano 12 protokołów dotyczących wizytacji u 15 notariuszy, w czerwcu 2014 r. - jeden protokół 
(wizytacja u jednego notariusza), a w czerwcu 2015 r. – 13 protokołów (wizytacje u 15 notariuszy). 
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− przygotowanie pracowników i realizowanie obowiązku szkoleniowego w ww. 
zakresie, 

− prowadzenie  rejestru  transakcji,  o którym  mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy ppp,  
− prawidłowość przekazywania informacji o transakcjach, w tym terminowość 

zarejestrowania czynności notarialnych dla wybranych transakcji. 

Ponadto we wszystkich objętych analizą przypadkach, notariusze wizytatorzy 
przyjmowali pisemne oświadczenia11 od wizytowanych notariuszy w zakresie 
przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy ppp, które były załączane do 
protokołów z wizytacji i przesyłane do GIIF przez Sąd. 

[Dowód: akta kontroli str.  201-312]  

Prezes Sądu wyjaśniła: Dokonywana na bieżąco analiza przesyłanych przez RIN 
dokumentów pozwala na ogólne stwierdzenie, iż praktyka nadzoru nad 
notariuszami, pełniącymi role instytucji obowiązanej – przyjęta i realizowana  
przez RIN – jest dobra i skuteczna. Praktyka ta odpowiada, opracowanym  
przez Departament Informacji Finansowej, a przesłanym przez GIIF przy piśmie  
z 29 października 2010 r., kierunkom nadzoru nad wypełnianiem przez notariuszy 
obowiązków nałożonych ustawą (…). Bezpośrednia kontrola przestrzegania 
przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu, sprawowana przez notariuszy wizytatorów, polega na badaniu: 

a) zadań warunkujących wprowadzenie do podejmowania przez notariuszy 
funkcji instytucji obowiązanej, poprzez przyjęcie pisemnej wewnętrzne 
procedury oraz realizację obowiązków szkoleniowych, 

b) sposobu wykonywania przez notariuszy obowiązku rejestrowania transakcji, 
c) prawidłowości przekazywania informacji o transakcjach. 

Tak opisana kontrola bezpośrednia skupiała się na głównych zadaniach 
spoczywających na notariuszach, zaś składanie przez notariusz oświadczeń, 
stanowiło wyraz kontroli pośredniej, która – w mej ocenie – okazywała się 
wystarczającą. Wypada przy tym podkreślić, iż notariusz, składając oświadczenie na 
użytek analizowane kontroli, podlega czterem różnym rodzajom odpowiedzialności: 

a) administracyjnej (wobec GIIF, na podstawie przepisów ustawy z dnia  
16 listopada 2000 r.), 

b) dyscyplinarnej (wobec RIN, na podstawie przepisów ustawy z dnia  
14 lutego 1991 r. o notariacie), 

c) karnoprawnej (wobec Państwa, na podstawie k.k.) 
d) cywilnoprawnej (wobec stron aktu, na podstawie k.c.) 

(…) Zatem, skoro przyjęta przez RIN praktyka nadzoru nad notariuszami, pełniącymi 
rolę instytucji obowiązanej, pozwalała na pełną ocenę wykonywania przez 
notariuszy obowiązków określonych w ustawie, a co więcej, jej wyniki wskazują,  
że notariusze działający w okręgu SA w Katowicach wypełniają swe obowiązki,  
nie widziałam potrzeby zmian w ustalonym i realizowanym trybie nadzoru. 

[Dowód: akta kontroli str. 345]  

Sędziowie wizytatorzy sprawujący nadzór nad notariuszami przeprowadzili w latach 
2010-2015 I półrocze 5 kontroli bezpośrednio u notariuszy, z tego dwie wizytacje 
i trzy lustracje12. Żadna z nich nie obejmowała wypełniania przez notariuszy 
                                                      
11 Oświadczenia zawierały m.in. 12 punktów oraz dane, datę i podpis wizytowanego notariusza. W dokumencie tym w pkt 1 
było wskazanie imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej w rozumieniu art. 10b ustawy ppp oraz 11 pkt dotyczących 
oświadczeń w zakresie: wprowadzenia procedur i ich zgodności z ustawą ppp, prowadzenia analizy oceny ryzyka prania 
pieniędzy, stosowania odpowiednich do poziomu ryzyka środków bezpieczeństwa finansowego, stosowania wzmożonych 
środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku, gdy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, przeprowadzania 
bieżącej analizy transakcji w celu typowania transakcji, rejestrowania transakcji, przechowywania rejestru transakcji oraz 
dokumentów i informacji o transakcjach, przekazywania o informacji do GIIF, realizacji obowiązku szkoleniowego, realizacji 
wniosków i zaleceń pokontrolnych, stosowania szczególnych środków ograniczających – „zamrażanie”. 
12 Wizytacje obejmowały całokształt działalności notariuszy, a lustracje miały charakter problemowy. 
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obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu.  

[Dowód: akta kontroli str. 22]  

Prezes Sądu wyjaśniła: W latach 2013 – 2015 I półrocze sędziowie wizytatorzy  
nie objęli problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu zakresem wizytacji własnych lub lustracji problemowych, ponieważ  
u osób sprawujących nadzór, jak również wśród nadzorowanych nie pojawiły się 
wątpliwości wobec dotychczasowe praktyki nadzoru nad notariuszami, pełniącymi 
rolę instytucji obowiązanej, wymagające uruchomienia tego rodzaju formy nadzoru.  

[Dowód: akta kontroli str. 347] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W Sądzie nie zapewniono rzetelności analiz otrzymywanych z RIN dokumentów, 
ponieważ przyjmowano13 bez uwag oświadczenia notariuszy załączone do 
protokołów z wizytacji RIN, pomimo że ich treść była niejednoznaczna i utrudniała 
ocenę wypełniania przez notariuszy wszystkich obowiązków wynikających z ustawy. 
Ponadto nie występowano do RIN o rzetelną weryfikację ww. oświadczeń w trakcie 
wizytacji przeprowadzanych przez notariuszy wizytatorów. 

Na 31 objętych analizą NIK oświadczeń złożonych przez wizytowanych notariuszy, 
w 24 przypadkach14 ich treść uniemożliwiała jednoznaczne stwierdzenie, czy dany 
obowiązek wynikający z ustawy ppp był wypełniany przez notariusza czy też  
nie wystąpiła przesłanka jego realizacji. Działo się tak, dlatego że notariusze 
w oświadczeniach sformułowanych na ustandaryzowanych drukach, zawierających 
w wielu przypadkach kilka możliwości prezentacji stanu faktycznego, nie dokonywali 
wyboru i wskazania właściwego wariantu. I tak przykładowo w 15 oświadczeniach 
notariuszy:  

− w pkt 5 notariusz oświadczył, że stosował wzmożone środki bezpieczeństwa 
finansowego w przypadku, gdy klient zajmuje eksponowane stanowisko 
polityczne i jednocześnie, że nie przeprowadził takich transakcji,  

− w pkt 7, że rejestrował transakcje, o których mowa w art. 8 ust. 1 art. 8 ust. 3 
i art. 8 ust. 3 a ustawy i jednocześnie, że nie przeprowadzał takich transakcji, 

− w pkt 11, że zrealizował wnioski i zalecenia pokontrolne, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 ustawy i jedocześnie, że nie było takich wniosków,  

− w pkt 12, że stosował szczególne środki ograniczające – „zamrażanie” 
i jednocześnie, że nie dotyczy. 

NIK zwraca przy tym uwagę, że zakres bezpośredniej weryfikacji w czasie wizytacji 
przeprowadzanych przez notariuszy wizytatorów RIN był ograniczony wyłącznie do: 

− badania zadań warunkujących wprowadzenie do podejmowania przez 
notariuszy funkcji instytucji obowiązanej, poprzez przyjęcie pisemnej 
wewnętrzne procedury oraz realizację obowiązków szkoleniowych, 

− sposobu wykonywania przez notariuszy obowiązku rejestrowania transakcji, 
− prawidłowości przekazywania informacji o transakcjach. 

                                                      
13 Wg wyjaśnień Prezes Sądu, dokumentacja z kontroli przeprowadzonych przez notariuszy wizytatorów RIN wpływająca  
do Sądu poddawana była kontroli przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz sędziego wizytatora. 
14 Ewy K. z 24.04.2013 r., Witolda K. z 24.04.2013 r., Łukasza R. z 8.05.2013 r., Grzegorza F. z 11.04.2013 r., Sławomira O.  
z 21.03.2013, Bernadetty W. z 12.05.2014 r., Wojciecha K. (bez daty), Tadeusza K. z 20.04.2015 r., Teofila M. z 11.05.2015 r., 
Aliny K. z 21.04.2015 r., Wiesława K. z 13.05.2015 r., Marii D. z 24.04.2015 r., Anny M. z 8.05.2015 r., Beniamina S.  
z 8.05.2015 r., Dariusza C. z 8.05.2015 r., Adriany P. z 22.04.2013 r., Anny S. z 18.04.2013 r., Weroniki U. z 18.04.2013 r., 
Agaty K. z 15.05.2013 r., Zbigniewa S. z 15.05.2015 r., Beaty W. z 6.05.2015 r., Mariusza S. z 10.05.2013 r., Magdaleny M.  
z 7.05.2015 r., Pawła W. z 7.05.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Realizacji pozostałych obowiązków notariuszy wynikających z ustawy ppp, 
notariusze wizytatorzy nie analizowali ograniczając się do przyjęcia oświadczeń 
o wypełnianiu przez nich obowiązków, w tym m.in. w zakresie: 

− analizy ryzyka w oparciu o kryteria wskazane w art. 10a ust. 3 ustawy ppp 
oraz zgodnie z zasadami określonym w procedurze wewnętrznej,  

− stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (zgodnie ze sposobem 
określonym w procedurze wewnętrznej), 

− prowadzenia bieżącej analizy dokonywanych transakcji, dokumentowania 
wyników analiz w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowywania 
przez okres 5 lat (art. 8a ust. 1 i 2 ustawy ppp), 

− przechowywania pozostałych dokumentów i informacji przez wymagany okres 
(art. 8 ust. 4 i 4a, art. 9 k ustawy ppp). 

[Dowód: akta kontroli str. 189-312] 

Prezes Sądu wyjaśniła, że niedokładności w poszczególnych oświadczeniach 
notariuszy nie dyskwalifikują takiej formy kontroli, zaś same oświadczenia  
są przydatne do oceny celu, dla jakiego zostały złożone. Stwierdziła również: 
Przyjęta przez RIN praktyka nadzoru nad notariuszami, pełniącymi rolę instytucji 
obowiązanej, pozwalała na pełną ocenę wykonywania przez notariuszy obowiązków 
określonych w ustawie, a co więcej, jej wyniki wskazują, że notariusze działający 
w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach wypełniają swe obowiązki, nie 
widziałam potrzeby zmian w ustalonym i realizowanym trybie nadzoru. 

[Dowód: akta kontroli str. 347] 

W odniesieniu do powyższego NIK zauważa, że o ile forma sprawowanego nadzoru 
wynika wprost z obowiązujących przepisów, to skala nierzetelności oświadczeń (24 
z 31 badanych) w sytuacji, gdy potwierdzenie realizacji znacznej części obowiązków 
notariuszy następowało wyłącznie w tej formie powoduje, że dokumentacja 
z wizytacji RIN uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny wypełniania przez 
wizytowanych notariuszy obowiązków wynikających z ustawy ppp.  

Wprawdzie przepisy dotyczące nadzoru nad notariatem dopuszczały przyjęty 
w Sądzie sposób jego wykonywania, lecz zdaniem NIK zastosowanie wyłącznie tej 
formy stwarzało ryzyko nierzetelnego nadzoru, ponieważ ci sami notariusze, 
w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy ppp, raz są kontrolerami 
a raz kontrolowanymi. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Prezes Sądu realizowała nadzór nad 
notariuszami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w formie ograniczonej  
do analizy protokołów z wizytacji przeprowadzanych przez notariuszy wizytatorów. 
Nadzór ten nie był jednak sprawowany rzetelnie. 

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli15, wnosi o zapewnienie rzetelności nadzoru nad 
notariuszami w zakresie wypełniania przez nich obowiązków wynikających z ustawy 
ppp. 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
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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 Katowicach. 

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. 

Katowice, dnia 30 listopada 2015 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Mariusz Krynke 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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