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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła kontrolę, Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie, w zakresie jego restrukturyzacji 

przeprowadzonej w latach 2007 – 2008 oraz jej efektów w okresie do 2010 r. 

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

podpisanym, przez Pana Prezesa, w dniu 31 grudnia 2010 r. oraz omówione na naradzie 

pokontrolnej w dniu 27 stycznia 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, przebieg procesu restrukturyzacji Spółki, 

pomimo braku pełnej skuteczności w osiąganiu wszystkich zakładanych celów. Ocenę ogólną 

uzasadniają następujące oceny szczegółowe: 

1. W ocenie NIK potrzeba przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych wynikała 

z systematycznie pogarszającej się w latach 2001 – 2006 sytuacji finansowej Spółki, 

co wyraŜało się między innymi następującymi zjawiskami: 

• spadkiem udziału MPK-T w rynku przewozów miejskich w Tarnowie ze 100 % 

w 2000 r. do 81 % w 2006 r.; 

• obniŜeniem przychodów firmy (wartość sprzedaŜy w 2000 r. wynosiła 20,4 mln zł, 

zaś w 2006 r. niecałe 15,9 mln zł, co oznacza spadek o 22,3 %), przy czym w równie 

szybkim tempie spadały przychody z działalności podstawowej jak i pomocniczej; 
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• obniŜenie kosztów działalności operacyjnej (21,1 mln zł w 2000 r. do 18,4 mln zł 

w 2006 r., tj. o 12,8 %) było o 9,5 punktów procentowych niŜsze od spadku 

przychodów; 

• systematycznym powiększaniem się straty /wyniku finansowego/ na działalności 

gospodarczej MPK-T (z - 418.526 zł za 2000 r. do - 1.976.260 zł za 2006 r.); 

• utratą płynności operacyjnej, co nastąpiło juŜ w 2005 r., kiedy wynik operacyjny 

(- 2.424,5 tys. zł) nie znajdował pokrycia w amortyzacji (2.073,7 tys. zł), zaś 

płynność finansową udawało się utrzymywać dzięki wpływom ze sprzedaŜy majątku 

oraz umarzaniu zobowiązań podatkowych przez Miasto Tarnów; 

• udziałem kierowców autobusów (168 osób) w ogólnej liczbie zatrudnionych 

(323 osoby) wynoszącym 52 % (stosunek kierowców do pozostałych pracowników 

prawie 1:1), znacznie odbiegającym od optymalnej relacji wynoszącej 2:1; 

• tabor autobusowy (82 pojazdów) był bardzo wysłuŜony (średni wiek w marcu 2007r. 

wynosił 14,5 lat, a średni przebieg ok. 770 tys. km), co powodowało brak w MPK-T 

podstawowych elementów /składników/ zapewniających przewagę konkurencyjności 

podstawowego produktu Spółki, to jest oferowanych w komunikacji miejskiej usług 

przewozowych. 

2. NIK pozytywnie ocenia podstawowe załoŜenia opracowanego przez Pana Prezesa 

programu restrukturyzacji finansów, zatytułowanego „Podniesienie konkurencyjności 

Przedsiębiorstwa – program na lata 2007 – 2008”. Zasadniczym elementem tych załoŜeń 

było obniŜenie stanu osobowego o 60 osób do poziomu 265 zatrudnionych: 165 

kierowców + 100 osób z słuŜb pomocniczych i administracji, przy czym zwolnienia 

zaplanowano w II etapach (do końca czerwca i końca grudnia 2007 r.). Jako zachętę do 

dobrowolnego odejścia z pracy przewidziano odprawę restrukturyzacyjną w kwocie 

10 tys. zł netto, przewidując ewentualne uzyskanie w tym zakresie wsparcia od 

właściciela Spółki w kwocie 500 tys. zł. Uwzględniając pozostałe działania polegające na 

oszczędnościach po stronie kosztów (zakupu materiałów i surowców) oraz zwiększeniu 

przychodów, tak z działalności podstawowej jak i pomocniczej, w wyŜej przywołanym 

programie oczekiwania, co do wyników finansowych sprecyzowano następująco: 

• dla 2007 r. jako strata w kwocie 1.350.000 zł, co przy rocznej wielkości amortyzacji 

2.470.900 zł winno było zapewnić dodatnie przepływy do kwoty 1.225.642 zł; 

• dla 2008 r. w trzech wariantach uzaleŜnionych od wyników przetargów ustalających 

liczbę wozokilometrów obsługiwanych w tamtym roku przez MPK-T określone 
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zostało dla wszystkich trzech wariantów jako dodatni wynik finansowy /zysk/ 

o wielkościach jak niŜej: 

- wariant A (przy 4.017 tys. wzkm) zysk w kwocie 124 tys. zł, 

- wariant B (przy 4.350 tys. wzkm) zysk w kwocie 65,8 tys. zł, 

- wariant C (przy 4.935 tys. wzkm) zysk w kwocie 85,7 tys. zł. 

Ponadto w programie tym wskazano na konieczność dokapitalizowania Spółki przez jej 

Właściciela kwotą ok. 20 - 30 mln zł celem wymiany połowy taboru na fabrycznie nowy, 

co NIK uznaje za wniosek w pełni zasadny, bowiem jego realizacja niewątpliwie 

zapewniłaby w kilkuletniej perspektywie stabilną pozycję MPK-T, dzięki zasadniczemu 

wzmocnieniu konkurencyjności oferowanych przez Spółkę usług. Zarząd MPK-T dla 

przedstawionego programu restrukturyzacji finansów („PRF”) uzyskał pozytywną opinię 

Rady Nadzorczej oraz zatwierdzającą uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Spółki (uchwała nr 1/2007 z dnia 25.04.2007 r.). 

3. NIK nie moŜe pozytywnie ocenić dwuletnich (do końca 2008 r.) efektów działań 

restrukturyzacyjnych, gdyŜ, mimo Ŝe były one zgodne z przyjętymi w PRF załoŜeniami, 

to wobec niekorzystnych zmian uwarunkowań, tak zewnętrznych (podwyŜki cen paliw, 

uzyskane niŜsze ceny za wzkm), jak i wewnętrznych (konieczność dokonania podwyŜek 

płac w celu wygaszenia sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi w zakresie 

poziomu wynagrodzeń w MPK-T) okazały się być niewystarczającymi. Wprawdzie 

wskutek uzyskanych oszczędności wynik finansowy netto na koniec 2007 roku okazał się 

być lepszy o 101.022 zł (strata netto wyniosła, bowiem 1.244.236 zł) od prognoz z PRF, 

to jednak działalność MPK-T w roku 2008 z wyŜej wymienionych powodów była o wiele 

trudniejsza, w efekcie, czego wynik finansowy uzyskany na jego koniec, mimo Ŝe był 

o 952.759 zł lepszy od wyniku za rok poprzedni, to jednocześnie okazał się być gorszym 

o 357.292 zł od najmniej optymistycznej prognozy zawartej w PRF, gdyŜ zamiast zysku 

netto w kwocie 65.815 zł wystąpiła strata netto wynosząca 291.477 zł. Ponadto naleŜy 

stwierdzić, Ŝe realizowane w latach 2007 – 2008 działania restrukturyzacyjne Spółki nie 

doczekały się wsparcia ze strony Właściciela. Miasto nie udzieliło poŜyczki (w V 2007 r. 

Zarząd Spółki wnioskował o 600 tys. zł) mającej ułatwić redukcję zatrudnienia oraz nie 

dokonało w tym okresie Ŝadnego dokapitalizowania mogącego słuŜyć do sfinansowania 

unowocześnienia taboru autobusowego. Jedyną formą wsparcia były ułatwienia w spłacie 

zobowiązań podatkowych, jakie MPK-T posiadało wobec Miasta. Zobowiązania za 2007r. 

z tytułu podatku od nieruchomości (w kwocie 163.684 zł) zostały wygaszone, w zamian 

za przejęcie przez Gminę Miasta Tarnowa prawa własności utwardzonych i ogrodzonych 
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działek o nr: 39/10 i 39/11 (o łącznej powierzchni 1.887 m²), zaś zobowiązania z tyt. 

podatku od środków transportowych (w kwocie 59.904 zł) zostały umorzone. Natomiast 

w odniesieniu do zobowiązań podatkowych za 2008 r. Miasto zastosowało ulgi w postaci: 

umorzenia podatku od środków transportowych (w kwocie 74.250 tys. zł) i od 

nieruchomości (w kwocie 91.000 zł) oraz odroczenie płatności części podatku od 

nieruchomości (w kwocie 99.934 zł). 

4. NIK równieŜ nie moŜe w pełni pozytywnie ocenić sposobu realizacji przez Zarząd korekt 

zaproponowanych do PRF w celu zbilansowania działalności gospodarczej 

i doprowadzenia do uzyskania przez Spółkę w kolejnych latach dodatnich wyników 

finansowych. Mimo, Ŝe prowadzące do tego celu obie drogi zostały przez Zarząd trafnie 

zaproponowane (w grudniu 2008 r., aneksem nr 1/2008 do PRF) − miały one polegać na: 

- poprawie wskaźnika wykorzystania kierowców i taboru autobusowego poprzez 

reorganizację systemu linii komunikacyjnych funkcjonujących w mieście Tarnowie, 

celem zaprzestania (lub zmniejszenia skali) obsługi linii nierentownych, (i/lub) 

- wzroście przychodów z działalności podstawowej poprzez uzyskanie przez MPK-T 

wyŜszej ceny za 1 wozokilometr −  

to juŜ działania Zarządu Spółki zmierzające do ich realizacji, nawet przy uwzględnieniu 

jego ograniczonych moŜliwości decyzyjnych w powyŜszych zakresach, w ocenie NIK 

były prowadzone bez dostatecznej determinacji. Przejawiło się to m. in.: 

• brakiem doprowadzenia przez Zarząd Spółki do powzięcia przez Właściciela 

uchwały zatwierdzającej Aneks nr 1/2008 do PRF, mimo uzyskania pozytywnej 

opinii Rady Nadzorczej (uchwała nr 1/2009/VII z dnia 06.01.2009 r.), dotyczącej 

korekt procesu restrukturyzacyjnego zaproponowanych w tym dokumencie; 

• brakiem wprowadzenia przez organizatora przewozów, tj. Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Tarnowie („ZKM-T” ), znaczących zmian w systemie funkcjonujących 

w mieście Tarnowie linii komunikacyjnych, które skutkowałyby istotnym wzrostem 

rentowności świadczonych przez MPK-T usług przewozowych. Zarząd Spółki 

w kwietniu 2009 r. przekazał do ZKM-T opracowanie zawierające szczegółową 

analizę ekonomicznych uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem wszystkich 

31 linii autobusowej komunikacji miejskiej (w tym 22 linii obsługiwanych przez 

MPK-T). Opracowanie to zostało wykonane przez firmę zewnętrzną 

(„Systemy Controlingowe” z Krosna) kosztem 18,3 tys. zł, przy czym mimo 

niepełnej realizacji umownego zakresu przedmiotowego opracowania − nie został 

zaprezentowany optymalny model komunikacji miejskiej w Tarnowie − 
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wynagrodzenie to zostało wypłacone w całości. Nie mniej w przedmiotowym 

opracowaniu wykazano, Ŝe funkcjonujący wówczas system linii komunikacyjnych 

był nieefektywny ekonomicznie, zarówno dla organizatora (14 linii nierentownych, 

z tego 10 było obsługiwanych przez MPK-T), jak i dla przewoźnika, tj. MPK Spółki 

z o.o. (14 obsługiwanych linii było nierentownych). Roczna strata z działalności 

podstawowej wynikająca dla MPK-T z obsługi nierentownych linii wynosiła 

w warunkach 2008 r. ok. 935 tys. zł. Ponadto Zarząd Spółki nie udokumetował 

w toku omawianej kontroli, aby przedłoŜył do ZKM-T dokument zawierający 

konkretne propozycje zmian w układzie i rozkładach jazdy obsługiwanych przez 

Spółkę linii, których rentowność była ujemna − mimo, iŜ takie działanie zapisane 

zostało w treści Aneksu nr 1/2008 do PRF; 

• uzyskaniem zbyt niskiego przyrostu średniej jednostkowej ceny za (1 wozokilometr) 

realizowane usługi komunikacji miejskiej, która to cena w stosunku do 

obowiązującej w 2008 r. wzrosła od 2009 r. o 10,6 % (z 3,76 do 4,19 zł/wzkm). Taki 

przyrost cen okazał się wystarczającym, ale tylko w warunkach 2009 r., kiedy to 

mimo znaczącego obniŜenia rozmiaru świadczonych usług (o 6,7 %), MPK-T 

uzyskał poraz pierwszy w całej historii Spółki dodatni wynik finansowy – zysk netto 

w wysokości 15.264 zł. W warunkach 2010 r., szczególnie w jego II półroczu, – 

kiedy nastąpił istotny wzrost cen paliw – wykazany wynik na koniec III kwartału 

znowu był ujemny (strata netto wyniosła 201 tys. zł) i zmierzał wg prognoz Zarządu 

do końcowo rocznej straty netto w wysokości ok. 90 tys. zł; 

• brakiem pozyskania w latach 2009 – 2010 znaczącego wsparcia ze strony 

Właściciela Spółki dla toczącego się procesu jej restrukturyzacji, gdyŜ mające 

miejsce w VI 2009 r. jedyne jak dotychczas dokapitalizowanie Spółki o nominalną 

wartość 635 tys. zł, w praktyce zostało pokryte środkami finansowymi tylko 

w kwocie 200.300 zł, zaś pozostała wartość nowoutworzonych wówczas udziałów 

została pokryta aportem w postaci dwóch autobusów marki Jelcz, które jednak 

pozostawały w dyspozycji MPK-T juŜ od 2004 r. na podstawie umów dzierŜawy 

zawartych z  Gminą Miasta Tarnowa, przy czym do czasu ich przejścia na własność 

Spółki poniosła ona koszty czynszu dzierŜawnego w łącznej kwocie ok. 750 tys. zł.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe wyŜej opisane dokapitalizowanie było duŜo mniejsze od 

rozmiaru dokapitalizowania postulowanego w zatwierdzonym PRF. Ponadto Miasto 

w 2009 r. nie udzieliło Spółce Ŝadnych ulg w spłacie jej zobowiązań podatkowych, 

zaś w czerwcu 2010 r. wprawdzie wygasiło swoje naleŜności z tyt. zaległych 
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podatków od nieruchomości i środków transportowych w łącznej kwocie 471 tys. zł, 

ale odbyło się to w zamian za przejęcie przez Miasto własności kolejnych 

nieruchomości Spółki (działka nr 39/19 o powierzchni 878 m²). 

5. NIK pozytywnie ocenia gospodarowanie mieniem Spółki w toku procesu 

restrukturyzacyjnego, bowiem mimo braku znaczącego wsparcia ze strony Właściciela 

Spółki, Zarządowi udało się w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2009 r. zakupić aŜ 

30 autobusów, z czego 12 szt. posiadało silniki zasilane gazem ziemnym (CNG). Udział 

tego typu pojazdów w ogólnej liczbie autobusów będących na koniec września 2010 r. 

w posiadaniu MPK-T (89 szt.) uzyskał poziom wynoszący ok. 26 % (23 szt.), przy czym 

ogólna liczba autobusów wzrosła w ww. okresie o 8 pojazdów. Wielkość nakładów netto 

na ten cel w okresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych wyniosła niemal 

5.245 tys. zł. Dzięki równoczesnemu dokonaniu w latach 2007 – 2008 kasacji lub 

sprzedaŜy 20 najstarszych autobusów (w tym 7 szt. miało 20 i więcej lat), średni wiek 

taboru będącego w dyspozycji MPK-T uległ znaczącemu obniŜeniu. Nie mniej wśród 

pojazdów zakupionych w toku procesu restrukturyzacyjnego aŜ 80 % (24 szt.) to pojazdy 

uŜywane mające (od 11 do 8 lat), co w istotny sposób spowalniało proces odmładzania 

taboru autobusowego. Ponadto powstrzymanie od 2008 r. zakupów autobusów zasilanych 

CNG nie znajduje naleŜytego uzasadnienia w krótkoterminowych wahaniach cen gazu 

ziemnego, bowiem pomija ono bezsporne przecieŜ ekologiczne zalety stosowania tego 

rodzaju paliwa oraz − zdaniem NIK − nie uwzględnia faktu, Ŝe zrównowaŜona 

dywersyfikacja taboru w zakresie stosowanych paliw w dłuŜszej perspektywie moŜe 

zapewnić większą stabilność kosztów ich zuŜycia. Na tym tle za wysoce pozytywne NIK 

uznaje podjęte przez Zarząd Spółki pod koniec 2009 r. działania zmierzające do włączenia 

projektu zakupów nowych autobusów przez MPK-T do Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego, co umoŜliwi sfinansowanie 10 szt. nowych autobusów (2 juŜ 

zrealizowane w XII 2009 r. oraz 8 przewidzianych do zakupienia w 2011 r.) w 66 % 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. NaleŜy nadmienić, Ŝe zbadane w toku 

omawianej kontroli trzy postępowania, związane z udzieleniem zamówień publicznych na 

zakup w sumie 18 autobusów o łącznej wartości netto (4.079,1 tys. zł) oraz jednego 

postępowania, dotyczącego dostawy benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości 70 tys. litrów 

(o wartości netto 222.460 zł) dla otwartej w 2009 r. przez MPK-T publicznej stacji 

benzynowej, nie wykazały odstępstw od wymogów określonych w przepisach ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2007 

r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.). Ponadto NIK nie wnosi zastrzeŜeń do sposobów 
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pozyskiwania dodatkowych (poza zakumulowaną amortyzacją) środków na sfinansowanie 

wyŜej opisanych zakupów. Dotyczy to zarówno sprzedaŜy zbędnego mienia, w tym 

głównie nieruchomości, jak i sprzedaŜy 4 autobusów przejętych następnie w leasing 

zwrotny. To ostatnie działanie podyktowane było w 2008 r. trudnościami w pozyskaniu 

kredytu bankowego. 

6. Negatywnie NIK ocenia brak proceduralnych unormowań, mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa technicznego w zakresie świadczonych usług komunikacji miejskiej oraz 

zasadność niektórych rozwiązań organizacyjnych zwyczajowo stosowanych w tym 

zakresie. Szczególnie odnosi się to do obowiązków przypisanych wyłącznie kierowcom 

autobusów w zakresie obsługi codziennej. NałoŜenie na nich obowiązku np. w okresie 

zimowym dwukrotnego w ciągu dnia pracy wykonania aŜ 24 czynności składających się 

na OC (np. stwierdzenie czy nie ma wycieków paliwa, olejów lub innych płynów 

eksploatacyjnych), z czego co najmniej kilka nie zostało naleŜycie sprecyzowanych 

(np. czynności gwarantujące zabezpieczenie przeciw poŜarowe) − zdaniem NIK − budzi 

powaŜne wątpliwości, co do rzetelnego ich wykonywania, m. in. z uwagi na brak 

precyzyjnego określenia warunków, miejsca i czasu niezbędnego na ich wykonanie. 

Ponadto w wyjaśnieniach złoŜonych przez Pana Prezesa opisujących zwyczajowe 

postępowanie w przedmiotowym zakresie nie zostały wskazane np.: 

• sposoby dokumentowania oraz osoby podejmujące decyzję o przekroczeniu 

zwyczajowo przyjętego limitu 5.000 km przebiegu pomiędzy poszczególnymi 

rodzajami obsług technicznych; 

• zasady związane z cyklicznymi, bądź doraźnymi szkoleniami kierowców, 

mechaników i kadry kierowniczej, mającymi na celu doskonalenie umiejętności 

w zakresie realizowanych przez nich czynności związanych z obsługą techniczną 

taboru autobusowego. 

7. W związku z faktem, iŜ w toku prowadzenia procesu restrukturyzacji zatrudnienia 

i organizacji pracy w MPK-T zaistniał trwający do chwili obecnej ostry konflikt pomiędzy 

Zarządem Spółki a zakładową organizacją NSZZ Solidarność, przejawiający się m. in. 

licznymi interwencyjnymi wnioskami (wskazującymi na nieprawidłowości w prowadzeniu 

niemal wszystkich poczynań Zarządu i kwestionujących zasadność podejmowanych 

głównych działań restrukturyzacyjnych) kierowanymi, tak do organów nadzorujących 

działalność Spółki (Rada Nadzorcza i Władze Miasta), jak i do organów kontroli zewnętrznej 

(PIP, NIK), a takŜe do organów wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, sądy pracy i karne) 

NIK Delegatura w Krakowie zwraca uwagę, Ŝe w interesie MPK-T, a szczególnie jej 
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zewnętrznego wizerunku, leŜy moŜliwie jak najszybsze wygaszenie tego konfliktu 

i doprowadzenie do konstruktywnej współpracy pomiędzy pracodawcą a organizacjami 

związkowymi, bazującej na ścisłym wzajemnym respektowaniu ustawowych uprawnień 

i kompetencji wynikających z odpowiednich unormowań prawnych. Tym bardziej, 

Ŝe w ocenie NIK najistotniejsze problemy podnoszone przez stronę związkową, tj. naruszanie 

przez Zarząd uprawnień pracowniczych, tak zbiorowych, jak i odnoszących się do spraw 

indywidualnych, w toku omawianej kontroli nie znalazły zasadniczego potwierdzenia, co jest 

zgodne z ustaleniami wcześniejszych kontroli prowadzonych w Spółce przez inne organy 

kontrolne, a takŜe z dotychczasowymi rozstrzygnięciami sądów powszechnych. 

Przedstawiając Panu Prezesowi powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba 

Kontroli wnosi o: 

1. Pilne zakończenie prac związanych z opracowaniem pisemnych procedur mających 

gwarantować bezpieczeństwo techniczne taboru autobusowego. 

2. Dokonanie wiąŜących uzgodnień z ZKM-T w zakresie wprowadzenia ewentualnych 

zmian w układzie linii komunikacyjnych w mieście Tarnowie prowadzących do 

istotnego wzrostu rentowności w odniesieniu do linii obsługiwanych przez Spółkę. 

3. Dokonanie wiąŜących uzgodnień z Właścicielem Spółki, co do kierunków działań 

inwestycyjnych odnoszących się do taboru autobusowego oraz rozwoju działalności 

pomocniczej, a takŜe zakresu i form ewentualnego wsparcia przez niego tych działań. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Prezesa w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag 

i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków bądź 

przyczynach ich niepodjęcia. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia  

na piśmie, do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

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

informacji, o którym wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 


