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WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE
P/20/035 – Funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

I. Dane identyfikacyjne
Jednostka
kontrolowana
Kierownik jednostki
kontrolowanej

Ochotnicza Straż Pożarna w Imielinie1, ul. M. Drzymały 17A, 41 - 407 Imielin
Artur Marona, Prezes OSP, od 2 marca 2013 r.
(dowód: akta kontroli str. 2 - 3)

Zakres przedmiotowy
kontroli

1. Regulacje prawne i organizacja funkcjonowania jednostki OSP.
2. Wyposażenie jednostki OSP oraz wyposażenie i wyszkolenie ratowników.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Podstawa prawna
podjęcia kontroli

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Kontroler

Witold Wilk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LKA/210/2020 z 10 sierpnia 2020 r.
(akta kontroli str. 1)
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Dalej: OSP.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Wyposażenie jednostki OSP i ratowników oraz ich wyszkolenie pozwalało na
skuteczne prowadzenie działań ratowniczych zadeklarowanych w zawartym
porozumieniu w sprawie włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczogaśniczego4. Wszyscy ratownicy posiadali aktualne badania lekarskie
dopuszczające ich do udziału w działaniach ratowniczych, byli ubezpieczeni oraz
ukończyli szkolenie pożarnicze na poziomie podstawowym, a ich wiek mieścił się
w przedziale 19-49 lat. Ratownicy spełniali również standardy przeszkolenia
m.in. w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa technicznego,
zabezpieczenia lądowania LPR, dowódcy, naczelnika, kierowcy-konserwatora
sprzętu, określone przez Komendanta Głównego PSP w Analizie potencjału
ratowniczego ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego5.
Strażnica i znajdujące się w niej wyposażenie ratowników oraz wyposażenie
jednostki w pojazdy i sprzęt było adekwatne do zadań realizowanych przez OSP
oraz spełniało standardy określone przez Komendanta Głównego PSP w analizie
potencjału ratowniczego. Pojazdy i sprzęt podlegający przeglądom okresowym
posiadały aktualne badania techniczne dopuszczające je do użytkowania.
Samochody posiadały oznakowanie operacyjne, ważną polisę OC, a zalecany limit
wieku ich eksploatacji nie został przekroczony.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe6 kontrolowanej działalności
OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

1. Regulacje prawne
jednostki OSP

i

organizacja

funkcjonowania

Porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP do ksrg zawarte 18 kwietnia
2000 r., pomiędzy Prezesem OSP a Komendantem Miejskim PSP w Tychach7
i Burmistrzem Miasta Imielin, spełniało wymagania przepisów ówcześnie
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu
włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczogaśniczego8. Stan faktyczny kadry i wyposażenia był zgodny z zadeklarowanym
w porozumieniu w sprawie włączenia jednostki OSP do ksrg. W porozumieniu
wskazano m.in., że OSP przeznaczy do działań ratowniczych dwa pojazdy
ratowniczo-gaśnicze z wyposażeniem (średni i lekki) oraz co najmniej 12
wyszkolonych ratowników, zobowiązuje się także do utrzymania skutecznej
całodobowej łączności telefonicznej i alarmowej, posiadania co najmniej jednego
Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo
ocenę w formie opisowej.
4 Dalej: ksrg.
5 Zatwierdzonej przez Komendanta Głównego PSP w listopadzie 2019 r., dalej: analiza potencjału
ratowniczego.
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena
cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie
opisowej.
7 Dalej: Komendant PSP.
8 Dz. U. Nr 121, poz. 798.
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radiotelefonu samochodowego oraz co najmniej 12 kompletów ubrań ochronnych
i indywidualnego uzbrojenia osobistego ratowników. Stwierdzono, że w OSP służbę
pełniło 19 ratowników, którzy odbyli wymagane szkolenia i posiadali aktualne
badania lekarskie dopuszczające ich do udziału w akcjach ratowniczych. W wyniku
przeprowadzonych oględzin ustalono, że OSP posiadała wskazane w porozumieniu
wyposażenie, co przedstawiono w obszarze 2. Wyposażenie jednostki OSP oraz
wyposażenie i wyszkolenie ratowników.
(akta kontroli str. 24 - 27, 33 - 34, 76 - 82)
OSP nawiązała współpracę z innymi podmiotami (Urzędem Miasta Imielina,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Imielinie, Komendantem PSP)
w warunkach epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Jednostka została wyznaczona,
w przypadku zaistnienia konieczności, do dostarczania żywności osobom
przebywającym na kwarantannie, które nie będą mogły zapewnić jej sobie. OSP
dwukrotnie dostarczyła żywność domom pomocy społecznej.
Zagrożenie związane z koronawirusem SARS-CoV-2 miało wpływ na gotowość
operacyjną jednostki oraz organizację i prowadzenie działań ratowniczych. Jak
wskazał Prezes OSP, kilkoro strażaków pracuje w dużych zakładach pracy
(kopalniach), co stwarza większe ryzyko zarażenia się koronawirusem. Siedmiu
ratownikom pracującym w kopalniach i przebywającym na urlopie postojowym,
przeprowadzono badania na obecność koronawirusa. Z tego powodu ograniczono
zbiórki strażaków, zaprzestano ćwiczeń, zminimalizowano liczbę osób, które będą
brały udział w akcjach ratowniczych. W celu zabezpieczenia ratowników w czasie
prowadzenia działań ratowniczych w warunkach epidemii koronawirusa, zakupiono
środki ochronny osobistej (kombinezony, maseczki, rękawiczki, okulary ochronne,
przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni). Strażacy
otrzymali również materiały szkoleniowe i wytyczne Komendanta PSP dotyczące
prawidłowego postępowania w przypadku zdarzeń, w których uczestniczą osoby
przebywające na kwarantannie.
Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie wystąpiły przypadki dłuższej
absencji ratowników9. Jedynie siedmiu ratowników przebywało w swoich miejscach
zamieszkania do czasu otrzymania wyniku badania na obecność koronawirusa.
Prezes OSP wskazał, że nie wystąpiło zagrożenie w podejmowaniu działań
ratowniczych, określonych w porozumieniu w sprawie włączenia jednostki OSP
do ksrg.
(akta kontroli str. 93 - 98)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

2. Wyposażenie jednostki
i wyszkolenie ratowników

OSP

oraz

wyposażenie

OSP posiadała statut, nadany 23 lutego 2002 r., uchwałą Walnego Zebrania.
Jednostka nie udokumentowała jednak uzgodnienia statutu z Komendantem PSP
w części dotyczącej spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wg informacji
uzyskanej od Komendanta PSP postanowienia statutu OSP w zakresie spraw
dotyczących ochrony przeciwpożarowej zostały uzgodnione w 2002 r. z ówczesnym
Komendantem PSP. Prezes OSP wyjaśnił, że obowiązujący statut został
9

Przebywanie na kwarantannie, zwolnieniu lekarskim, sprawowanie opieki.
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zarejestrowany w sądzie 29 maja 2002 r. i w tym okresie został ustnie uzgodniony
z Komendantem PSP. Dodał, że nie dokonywano zmian postanowień statutu.
W związku z brakiem potwierdzenia uzgodnienia statutu, Prezes OSP, 23 sierpnia
2020 r.10, przesłał Komendantowi PSP obowiązujący statut w celu jego uzgodnienia.
Komendant PSP uznał statut za uzgodniony w zakresie spraw dotyczących ochrony
przeciwpożarowej pod warunkiem uwzględnienia w nim zmian dotyczących
prowadzącego szkolenia dla członków jednostek OSP, zespołów do prowadzenia
kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz terenu działania OSP, określając
termin na ich wykonanie do 31 stycznia 2021 r.
(akta kontroli str. 4 - 5, 10 - 21, 99 – 100, 103-104)
Na 30 czerwca 2020 r. OSP liczyła 41 członków, w tym 19, którzy brali bezpośredni
udział w działaniach ratowniczych. Jednostka została włączona do ksrg 1 lipca
1995 r. na czas nieokreślony. Obecnie obowiązujące porozumienie w sprawie
włączenia jednostki OSP do ksrg, zawarte 18 kwietnia 2000 r., nie było
aktualizowane. W porozumieniu zadeklarowano realizację przez OSP działań
ratowniczych na poziomie podstawowym.
(akta kontroli str. 22 - 27, 33 - 35)
OSP została włączona również do wojewódzkiego odwodu operacyjnego „Śląska
Brygada Odwodowa”. Komendant PSP, w porozumieniu z Komendantem
Powiatowym PSP w Mikołowie11, powołał kontrolowaną jednostkę do Kompanii
Odwodowej OSP nr 13 „Tychy”. Do wojewódzkiego odwodu operacyjnego
wytypowano sprzęt będący w posiadaniu OSP, tj.: średni samochód ratowniczogaśniczy Star GBA 2,5/25/2,5, zbiornik składany 2,5 m3 oraz dwie motopompy
o wydajności minimum 1200 l/min. W dniu 6 kwietnia 2019 r. pięciu ratowników
OSP uczestniczyło w ćwiczeniach w ramach wojewódzkiego odwodu operacyjnego
(gaszenie pożaru lasu, spiętrzanie wody na rzece).
(akta kontroli str. 38 - 54, 76 - 82, 85 - 87, 101)
OSP posiadała nowy, oddany do użytkowania w 2019 r., budynek (remizę), który
spełniał standardy określone przez Komendanta Głównego PSP w analizie
potencjału ratowniczego. Pomieszczania w budynku były w dobrym stanie
technicznym. W remizie znajdowało się m.in. pomieszczenie biurowe, sala
szkoleniowa, sala konferencyjna, aneks kuchenny, toalety, szatnia dla mężczyzn
z zapleczem sanitarnym, szatnia dla kobiet z zapleczem sanitarnym, magazyn
z warsztatem, wieża, siłownia, pralnia, pomieszczenie garażowe z trzema
stanowiskami dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Pomieszczenie garażowe było
ogrzewane i wyposażone w instalację do odciągania spalin uruchamianą
automatycznie (instalacja posiadała jedno stanowisko, dla średniego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego). Drzwi do stanowisk garażowych otwierały się do góry przy
pomocy napędu elektrycznego. W remizie zainstalowano system selektywnego
alarmowania, uruchamianego bezpośrednio ze stanowiska kierowania w Komendzie
Miejskiej PSP w Tychach.
(akta kontroli str. 67 - 75)
Wyposażenie ratowników OSP w środki ochrony indywidualnej wraz z uzbrojeniem
osobistym12 oraz wyposażenie jednostki w pojazdy i sprzęt do ratownictwa

Tj. w toku kontroli NIK.
Działając m.in. na podstawie rozkazu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach
w sprawie powołania, organizacji i zasad dysponowania Śląskiej Brygady Odwodowej.
12 W zakresie wyposażenia ratowników OSP posiadała m.in. 24 ubrania specjalne, 34 pary obuwia
strażackiego, 33 pary rękawic specjalnych, 28 hełmów, 12 pasów strażackich, dwa komplety szelek
bezpieczeństwa, 12 zatrzaśników, 12 toporków, 12 podpinek, 34 kominiarki, osiem aparatów
10
11
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technicznego, medycznego i wodnego było zgodne ze standardami określonymi
przez Komendanta Głównego PSP w analizie potencjału ratowniczego. OSP
posiadała średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/25/2,5 wyposażony
w sprzęt do ratownictwa technicznego i medycznego, lekki samochód ratowniczogaśniczy GLB 0,2 wyposażony w sprzęt do ratownictwa technicznego
i medycznego, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy SLRR, łódź ratowniczą
z silnikiem, wyposażoną w sprzęt do ratownictwa medycznego. Pojazdy i sprzęt
podlegający przeglądom okresowym posiadały aktualne badania techniczne
dopuszczające je do użytkowania. Samochody posiadały oznakowanie operacyjne,
ważną polisę OC, a zalecany limit wieku ich eksploatacji nie został przekroczony.
Ponadto, na stanie OSP znajdowała się przyczepa towarowa (wykorzystywana
najczęściej do transportu pomp pożarniczych) i przyczepa do transportu łodzi.
W zakresie wyposażenia w sprzęt do ratownictwa medycznego, technicznego
i wodnego OSP posiadła m.in. cztery zestawy R1, trzy defibrylatory
zautomatyzowane (AED), nosze miękkie (płachtowe), zestaw do segregacji
poszkodowanych, dwa zestawy hydrauliczne (rozpieracz ramieniowy z akcesoriami,
nożyce do cięcia, cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych, agregat
zasilający, zestaw węży), sześć pilarek łańcuchowych do drewna o napędzie
spalinowym, dwie pilarki tarczowe do stali i betonu o napędzie spalinowym, zbijak,
nóż do pasów bezpieczeństwa, dwa skafandry ratownicze, dwie kamizelki
asekuracyjne z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym, cztery rzutki ratownicze na
pasie, dwa zestawy sprzętu ABC (płetwy, półmaska nurkowa, fajka do oddychania),
cztery kaski ochronne z możliwością umocowania oświetlenia z przeznaczeniem do
ratownictwa wodnego, sześć kamizelek ratunkowych, megafon, dwa koła
ratunkowe, sanie lodowe z wyposażeniem, dwie liny ratownicze na bębnie. Ponadto,
w OSP znajdowały się trzy agregaty prądotwórcze 2,2kVA, trzy motopompy do wody
zanieczyszczonej, dwie motopompy pływające, motopompa pożarnicza M16/8,
agregat oddymiający. W wyniku oględzin jednego zestawu ratownictwa medycznego
R1 ustalono, że jego wyposażenie było kompletne.
Stan wyposażenia OSP umożliwiał realizację zadań zadeklarowanych
w porozumieniu w sprawie włączenia jednostki do ksrg (działań ratowniczych na
poziomie podstawowym).
(akta kontroli str. 36 - 37, 76 - 82)
Liczba strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych była
zgodna z deklaracją zawartą w porozumieniu w sprawie włączenia jednostki
do ksrg (w OSP, na 30 czerwca 2020 r., było 19 ratowników, a w porozumieniu
wskazano co najmniej 12). Wszyscy ratownicy posiadali aktualne badania lekarskie
dopuszczające ich do udziału w działaniach ratowniczych, a także byli ubezpieczeni.
Wiek ratowników mieścił się w przedziale od 19 do 49 lat, przy czym mediana wieku
wyniosła 33 lata. Wszyscy ratownicy odbyli szkolenie pożarnicze na poziomie
podstawowym, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dotyczące
ratownictwa technicznego. Ponadto, 14 ratowników odbyło przeszkolenie z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, 12 ratowników w zakresie dowódcy, 11
ratowników w zakresie kierowcy-konserwatora sprzętu oraz zabezpieczenia
lądowania (współpracy z LPR)13, dziewięciu ratowników do pełnienia obowiązków
naczelnika i siedmiu ratowników w zakresie sternika motorowodnego. Stan
wyszkolenia umożliwiał pełne wykorzystane sprzętu będącego na stanie OSP
i realizację zadań zadeklarowanych w porozumieniu w sprawie włączenia jednostki
do ksrg. Ratownicy OSP spełniali wymogi określone w art. 19 ust. 1b ustawy z dnia
oddechowych wraz z sygnalizatorami (wszystkie aparaty posiadały dopuszczenie do użytkowania),
10 masek do aparatów oddechowych, 22 latarki, 8 radiotelefonów nasobnych.
13 Kierowcy posiadali zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
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24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej14 oraz standardy dotyczące
wyszkolenia, określone przez Komendanta Głównego PSP w analizie potencjału
ratowniczego.
(akta kontroli str. 24, 33 - 35, 83 - 84, 89 - 92)
W OSP organizowano, we własnym zakresie, doskonalenie umiejętności strażaków
biorących udział w działaniach ratowniczych. Od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r.
odbyło się łącznie 37 zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych z zakresu
ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym (w tym zamarzniętym zbiorniku),
udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ratownictwa
technicznego (w tym obsługi i konserwacji sprzętu), gaszenia pożarów, ćwiczenia
ruchowe. Odbycie zajęć odnotowywano w Dzienniku zbiórek członków OSP
w Imielinie. Od marca do czerwca 2020 r. nie prowadzono zajęć doskonalących
w celu ograniczenia ryzyka zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Ponadto,
ratownicy mogli korzystać w dowolnym czasie z urządzeń znajdujących się w siłowni
OSP.
(akta kontroli str. 83 - 84)
Jednostka była w pełnej gotowości operacyjnej stosownie do zawartego
porozumienia w sprawie włączenia OSP do ksrg. OSP posiadała gotowość
operacyjną na poziomie podstawowym w zakresie ratownictwa wodnego
i technicznego. W porozumieniu określono sposób przekazywania informacji
o aktualnej gotowości operacyjnej15. W 2019 r. OSP wyjechała w celu prowadzenia
działań ratowniczych do 120 zdarzeń, a w I połowie 2020 r. do 56 zdarzeń. Wyjazdy
do zdarzeń ewidencjonowano w Karcie wyjazdów OSP Imielin.
W 2019 r. w 17 przypadkach jednostka nie wyjechała do działań ratowniczych
pomimo dyspozycji ze stanowiska kierowania, a w I połowie 2020 r. w czterech
przypadkach. Brak dyspozycyjności ratowników związany był z wykonywaniem
w tym czasie pracy w ich zakładach pracy, a w okresie letnim z przebywaniem na
urlopach poza miejscem zamieszkania.
Przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Tychach przeprowadzili, 26 listopada
2019 r., inspekcję gotowości operacyjnej OSP, w wyniku której nie stwierdzono
istotnych nieprawidłowości. Uwagi, jakie wniesiono podczas inspekcji dotyczyły
nieprawidłowego zamocowania sprzętu w dwóch samochodach ratowniczogaśniczych oraz braku druków dokumentowania działań ratowniczych w jednym
samochodzie ratowniczo-gaśniczym. OSP otrzymała dobrą ocenę z inspekcji
gotowości operacyjnej. Sformułowane zalecenia dotyczące prawidłowego
zamocowania sprzętu i uzupełnienia druków zostały zrealizowane, o czym
poinformowano Komendanta PSP.
(akta kontroli str. 24 - 27, 55 - 66, 76 - 78, 83 - 84,96 - 98, 102)
W OSP znajdowała się niezbędna dokumentacja dotycząca prowadzonych działań
ratowniczych. W okresie objętym kontrolą prowadzono m.in.: Dziennik zbiórek
członków OSP w Imielinie, Kartę wyjazdów OSP Imielin na 2019 rok, Kartę
wyjazdów OSP Imielin na 2020 rok, Książkę Naczelnika OSP. Ponadto, w jednostce
znajdowały się m.in. zaświadczenia od odbyciu szkoleń przez członków OSP,
zaświadczenia lekarskie dopuszczające członków OSP do udziału w działaniach
ratowniczych, a w samochodach ratowniczo-gaśniczych znajdowały się druki
dokumentowania działań ratowniczych (m.in. potwierdzenie przekazania terenu,
obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym; karta udzielonej kwalifikowanej
14
15

Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.
OSP zobowiązała się na bieżąco informować stanowisko kierowania w Komendzie Miejskiej PSP
w Tychach m.in. o każdorazowym wycofaniu sprzętu z podziału bojowego, przypuszczalnym czasie
wycofania, ponownym wprowadzeniu sprzętu, wyjazdach samochodów bojowych z jednostki oraz
do przekazywania informacji z miejsca zdarzenia.
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pierwszej pomocy; meldunek o wypadku/kolizji pojazdu; meldunek o wypadku
lekkim ratownika, meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych
ratowników), a także instrukcja przyjęcia śmigłowca LPR i wykaz danych radiowych
wg stanu na 14 sierpnia 2020 r. Ponadto, w jednostce znajdowała się dokumentacja
dotycząca włączenia OSP do wojewódzkiego odwodu operacyjnego.
(akta kontroli str. 83 - 88)
W zakresie ew. trudności i ograniczeń związanych z realizowaną przez OSP
społeczną działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Prezes wskazał na
obawy druhów wynikające z nieprzychylności ze strony ich pracodawców. Jak podał,
występują sytuacje, w których strażacy otrzymują informację o zdarzeniu (przed
rozpoczęciem pracy) i nie wyjeżdżają do akcji ratowniczej, ponieważ obawiają się
konsekwencji związanych z niestawieniem się w zakładzie pracy o określonej
godzinie.
(akta kontroli str. 93 - 95)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

IV. Uwagi i wnioski
Uwaga

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie
formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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. 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.
Katowice, dnia 29 września 2020 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

Kontroler
Witold Wilk
Gł. specjalista kontroli państwowej
........................................................
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