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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Statystyczny w Lublinie (dalej „US” lub „Urząd”) 

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie od 1 marca 

2010 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 5) 

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy 1. Katarzyna Durakiewicz, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/18/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Paweł Gruszkiewicz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/19/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Cel i zakres kontroli 
Celem kontroli było dokonanie oceny wykonania planu finansowego na 2018 r. 
Urzędu Statystycznego w Lublinie w części 58 budżetu państwa Główny Urząd 
Statystyczny, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. 
Ocenie podlegały w szczególności: 
- realizacja wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym 

rzeczowe efekty uzyskane w wyniku realizacji zadań finansowanych ze środków 
publicznych, 

- prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych oraz 
sprawozdań za IV kwartał 2018 r. w zakresie operacji finansowych, 

- system kontroli zarządczej w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań. 

Ponadto przeprowadzono analizę porównawczą danych ujętych w rocznym 
sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych z wynikami roku 
ubiegłego. 

Podstawą sformułowania oceny ww. obszarów były w szczególności następujące 
działania:  

 analiza realizacji wydatków, w tym efektów uzyskanych w wyniku wydatkowania 
środków finansowych,  

 kontrola przestrzegania limitów wydatków, w tym na wynagrodzenia, 

 kontrola wykorzystania środków otrzymanych z rezerw celowych, a także 
prawidłowości zmian budżetu w trakcie roku wynikających z podziału rezerw 
celowych, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej „ustawa o NIK”. 
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 szczegółowa analiza wybranej próby wydatków,  

 analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

 analiza stanu zobowiązań,  

 analiza prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań. 
Szerszy opis działań kontrolnych przedstawiono w części V. Wyniki kontroli.  

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa2, Urząd Statystyczny w Lublinie należy 
do służb statystyki publicznej, a do jego głównych zadań zalicza się m.in.: 
 zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań 

statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
 udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych 

uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, 
 prowadzenie Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki 

Narodowej (REGON) i Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego 
Kraju (TERYT).  

W 2018 r. w Urzędzie dochody zaplanowane w kwocie 6 tys. zł, zrealizowano 
w wysokości 6,8 tys. zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 17.096,1 tys. zł, 
zrealizowano w wysokości 16.935 tys. zł. Zaplanowane wydatki z budżetu środków 
europejskich w kwocie 254,1 tys. zł, zrealizowano w wysokości 246,2 tys. zł. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia3 pozytywnie wykonanie planu finansowego Urzędu 
Statystycznego w Lublinie na 2018 r.  

W toku wymienionych powyżej działań kontrolnych stwierdzono, że wydatki zostały 
poniesione z zachowaniem zasad gospodarowania środkami publicznymi, 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych4 
i przepisach wykonawczych, z wyjątkiem kwoty 4,5 tys. zł (0,6% badanych 
wydatków) wydatkowanej przed otrzymaniem faktury dokumentującej wykonanie 
usług telekomunikacyjnych. Roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. oraz 
sprawozdania w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. zostały 
sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

V. Wyniki kontroli 

1. Dochody budżetowe 

Zrealizowane dochody ogółem wyniosły 6,8 tys. zł, tj. stanowiły 113,3% kwoty 
planowanej w 2018 r. (6 tys. zł). Najwyższe dochody (5,2 tys. zł) uzyskano z tytułu 
udostępniania baz danych. Dochody zrealizowane w 2018 r. były niższe o 26,9% od 
dochodów uzyskanych w 2017 r. (9,3 tys. zł) z powodu korzystania przez 
społeczeństwo z bezpłatnych danych zamieszczonych na stronie internetowej 
i niższego zapotrzebowania na wydawnictwa w formie książkowej. Na koniec 2018 r. 
nie wystąpiły należności pozostałe do zapłaty oraz zaległości. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 47-48, 106-108) 

                                                      
2  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm.). 
3  W kontroli wykonania budżetu państwa w 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna 

i negatywna. W przypadku gdy nie zostały spełnione kryteria ani dla oceny pozytywnej, ani dla negatywnej stosuje się 
ocenę opisową. 

4  Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. Dalej „ustawa o finansach publicznych”. 
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2. Wydatki 

2.1. Wydatki budżetu państwa 

2.1.1. W 2018 r. US zrealizował wydatki w kwocie 16.935 tys. zł, co stanowiło 99,1% 
planu po zmianach (17.096,1 tys. zł) i 100,7% planu z ustawy budżetowej 
(16.815,4 tys. zł). W stosunku do 2017 r. wydatki budżetowe były wyższe 
o 133 tys. zł, tj. o 0,8%.  

Dominującą pozycję w wydatkach (92,8%) stanowiły wynagrodzenia pracowników 
i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych, poniesione w kwocie 15.706,8 tys. zł. W ramach pozostałych wydatków 
bieżących jednostek budżetowych (1.209,5 tys. zł) na zakup materiałów 
i wyposażenia wydatkowano 455 tys. zł (37,6%), a energii, usług remontowych 
i pozostałych – 422,7 tys. zł (34,9%). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych 
wydatkowano 18,7 tys. zł (0,1%), finansując głównie zwrot kosztów zakupu okularów 
korekcyjnych i zakup wody dla pracowników. W 2018 r. nie realizowano wydatków 
majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 12-17, 99-105, 121) 

W 2018 r. plan finansowy US został zwiększony środkami z rezerw celowych 
w kwocie 19,9 tys. zł, z których wykorzystano 19,5 tys. zł. Zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w decyzjach w sprawie przyznania środków 
finansowych, kwotę 1,1 tys. zł (z rezerwy celowej poz. 20) wydatkowano na wypłatę 
dodatku służby cywilnej dla jednego pracownika mianowanego z dniem 1 grudnia 
2018 r., a 18,4 tys. zł (z rezerwy celowej poz. 19) – na sfinansowanie wynagrodzeń 
dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu System monitorowania 
usług publicznych - koncepcja SMUP, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020. Niewykorzystaną kwotę rezerwy (0,4 tys. zł) 
terminowo zwrócono do budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 91-92, 242-243) 

2.1.2. Szczegółowym badaniem objęto realizację 131 wydatków budżetu państwa 
w kwocie 796 tys. zł, stanowiącej 4,6% wydatków Urzędu (łącznie z wydatkami 
budżetu środków europejskich). Próba wydatków wylosowana metodą monetarną5 
z wygenerowanych z systemu księgowego zapisów i dowodów księgowych, 
odpowiadających pozapłacowym wydatkom budżetowym Urzędu, wyniosła 
791,8 tys. zł (125 dowodów), dobrana celowo – 4,2 tys. zł (6 pozycji), z tego 
2,9 tys. zł dotyczyło wydatków budżetu środków europejskich.  

Przeprowadzone badania wykazały, że wydatków dokonywano zgodnie z planem 
finansowym oraz zasadami gospodarowania środkami publicznymi określonymi 
w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W jednym przypadku dokonano 
przedpłaty za usługi telekomunikacyjne, tj. 31 grudnia 2018 r. zrealizowano wydatek 
w kwocie 4,5 tys. zł w formie zaliczki na poczet niezafakturowanych kosztów usług 
telekomunikacyjnych za grudzień 2018 r. Ujęcia ww. kwoty w księgach 
rachunkowych i zapłaty dokonano na podstawie dowodu wewnętrznego Polecenie 
Księgowania (szczegółowy opis w części wystąpienia Ustalone nieprawidłowości).  

 (dowód: akta kontroli str. 114-125, 130-136) 

W ramach badania próby wydatków skontrolowano także wydatki w łącznej kwocie 
266,9 tys. zł pod kątem prawidłowości wyboru trybów udzielania zamówień 

                                                      
5  Metoda monetarna polega na wyborze próby dowodów i zapisów księgowych z prawdopodobieństwem proporcjonalnym 

do wartości. 
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publicznych oraz wyłączenia stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych6. Nie stwierdzono naruszeń przepisów ustawy Pzp.  

W 2018 r. udzielono jednego zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp. 
W wyniku analizy postępowania na dostawę sprzętu komputerowego (133,4 tys. zł), 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nie stwierdzono naruszeń 
przepisów ww. ustawy.  

Badanie dwóch postępowań o wartości poniżej kwoty 30.000 euro (na dostawę 
upominków rzeczowych dla rodzin uczestniczących w badaniu budżetów 
gospodarstw domowych oraz na dostawę akcesoriów do drukarek i sprzętu 
komputerowego) na kwotę 120,7 tys. zł wykazało, że były one prowadzone zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro7.  

(dowód: akta kontroli str. 126-129) 

2.1.3. Według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, w 2018 r. 
wydatki na wynagrodzenia wyniosły 13.202,5 tys. zł, co stanowiło 99,9% planu po 
zmianach i 103,9% wydatków poprzedniego roku (12.991,2 tys. zł). Przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 4.129 zł i było o 153 zł (tj. o 3,9%) 
wyższe niż w 2017 r. Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. w przeliczeniu na pełne 
etaty wyniosło 266,5 etatów i było niższe o 5,8 etatu w porównaniu do poprzedniego 
roku, co wynikało m.in. z przejścia pracowników na emeryturę oraz metodologii 
sporządzania sprawozdania Rb-70. 

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 124,9 tys. zł, z czego 121,2 tys. zł 
poniesiono na okresową ocenę upraw rolnych wykonaną przez rzeczoznawców.  

(dowód: akta kontroli str. 31-33, 57, 109-111, 302) 

2.1.4. Zobowiązania Urzędu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 989,8 tys. zł i były 
niższe o 21,2 tys. zł od zobowiązań na koniec 2017 r. Główną pozycję (967,2 tys. zł) 
stanowiły zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 
i pochodnych od wynagrodzeń. Pozostałe zobowiązania (22,6 tys. zł) dotyczyły m.in. 
zakupu energii i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 12-17, 99-105, 280-282) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W dniu 31 grudnia 2018 r. wydatkowano kwotę 4,5 tys. zł w formie przedpłaty 
(zaliczki) na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2018 r., 
jeszcze niezafakturowanych. Ujęcia tej kwoty w księgach rachunkowych i zapłaty 
dokonano na podstawie dowodu wewnętrznego Polecenie Księgowania. 

Dyrektor wyjaśnił, że 31 grudnia 2018 r. w grupie wydatków bieżących pozostawały 
wolne środki finansowe dostępne na koncie bankowym, plan wydatków uwzględniał 
zapłatę za usługi telekomunikacyjne za cały rok i mając na uwadze oszczędne 
gospodarowanie oraz nieobciążanie roku przyszłego zobowiązaniem, podjęta 
została decyzja o zapłacie zaliczki. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-136, 139-159, 215-216) 

Było to niezgodne z § 15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych8, według którego zaliczki 
mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach. 

                                                      
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm., dalej „Pzp”. 
7  Stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia wewnętrznego nr 12 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie z dnia 

12 października 2016 r. 
8  Dz. U. z 2015 r. poz. 1542, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Naruszało to również Politykę Rachunkowo-Finansową w Urzędzie Statystycznym 
w Lublinie9, według której dowody księgowe własne wewnętrzne są wystawiane 
w celu udokumentowania wewnętrznych operacji gospodarczych oraz m.in. 
poniesionych kosztów niewynikających ze świadczeń kontrahentów10, 
a uregulowanie zobowiązania następuje na podstawie faktur (rachunków)11. 

2.2. Wydatki budżetu środków europejskich 

Wydatki budżetu środków europejskich w 2018 r. wyniosły 246,2 tys. zł, stanowiły 
96,9% planu po zmianach (254,1 tys. zł) i 108,2% (227,6 tys. zł) wydatków z 2017 r. 
Poniesione zostały na realizację projektu System monitorowania i usług publicznych 
– koncepcja SMUP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 
2014-2020, którego beneficjentem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w partnerstwie m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym. Środki 
finansowe w ramach ww. projektu wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń (243,3 tys. zł) oraz podróże służbowe (2,9 tys. zł).  

W trakcie roku plan wydatków budżetu środków europejskich został zwiększony 
środkami z rezerwy celowej (poz. 99) o kwotę 100,8 tys. zł, z której wykorzystano 
98,7 tys. zł, zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne 
od wynagrodzeń. Niewykorzystanie kwoty 2,1 tys. zł wynikało z niższych kosztów 
wynagrodzeń z powodu m.in. zwolnień lekarskich pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 112, 177, 245-247) 

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

2.3. Efekty rzeczowe prowadzonej działalności 

W 2018 r. Urząd realizował badania statystyczne statystki publicznej w zakresie: 

 statystyki gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – sporządzono siedem 
opracowań dotyczących m.in. zasobów mieszkaniowych, obrotu 
nieruchomościami, stanu i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
odpadów komunalnych; 

 statystyki budownictwa – m.in. prowadzono badania w zakresie produkcji 
budowlano-montażowej realizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane oraz 
badania kosztów nowego wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego; 

 prowadzenia dziewięciu stałych badań ankietowych (np. badanie budżetów 
gospodarstw domowych, warunków życia ludności, wykorzystania technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych, cen 
detalicznych towarów i usług) oraz trzech badań cyklicznych (np. dotyczących 
łączenia pracy zawodowej z obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi); 

 realizacji ankietowych badań rolniczych dotyczących m.in. produkcji roślinnej 
i zwierzęcej w gospodarstwach indywidualnych. 

W 2018 r. prowadzono rejestry urzędowe REGON (obsłużono ok. 149,9 tys. 
wniosków) i TERYT (m.in. aktualizowano bazę adresową, prowadzono analizy 
danych w bazie adresowej pod kątem występowania w niej budynków już 
nieistniejących). W Urzędzie prowadzono również działalność informacyjną (ponad 
15 tys. odbiorcom udostępniono informacje statystyczne) oraz edukacyjną 
(np. organizowano spotkania z uczniami).  

(dowód: akta kontroli str. 248-279) 

                                                      
9  Zarządzenie nr 15 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie z 10 lipca 2015 r., ze zm. 
10  Rozdział III Zasady wystawiania i kontroli dowodów księgowych, punkt 2 Rodzaje dowodów księgowych. 
11  Rozdział IV Zasady i formy rozliczeń, punkt 3 Rozliczenia pieniężne w formie bezgotówkowej, ppkt 1 Zamówienia 

na dostawy, usługi roboty budowlane, faktury. 
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Urząd, w ramach budżetu zadaniowego, realizował jedno zadanie Statystyka 
publiczna, w tym dwa podzadania (1.11.1 Prace statystyczne i rozwojowe oraz 
1.11.2 Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych) oraz pięć działań. 
Zaplanowane mierniki realizacji celów działań (tj. odsetek opracowań statystycznych 
zrealizowanych do zaplanowanych w roku, wskaźnik informacji wynikowych 
dostępnych w formie elektronicznej, liczba prac rozwojowych zrealizowanych do 
zaplanowanych, kompletność rejestru TERYT w %, kompletność rejestru REGON 
w %) wykonano na poziomie 100%. Wykonanie mierników monitorowano 
na formularzach określonych przez Główny Urząd Statystyczny. 

(dowód: akta kontroli str. 297-301) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2018 r. planu finansowego 
przez kontrolowaną jednostkę w zakresie wydatków. Kontrola badanej próby 
wydatków wykazała, że zostały one zrealizowane w granicach ustalonego planu 
finansowego w sposób celowy, gospodarny i terminowy, z zachowaniem zasad 
gospodarowania środkami publicznymi. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła 
0,6% badanych wydatków i polegała na zapłacie za usługi telekomunikacyjne przed 
otrzymaniem faktury.  

3. Sprawozdawczość 

Kontrolą objęto prawidłowość sporządzania przez Urząd jednostkowych rocznych 
sprawozdań budżetowych za 2018 r.: 

− o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek 
budżetowych (Rb-23),  

− z wykonania planu dochodów budżetowych (Rb-27),  
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa (Rb-28),  
− z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich (Rb-28 UE), 
− z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów 

realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, 
z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (Rb-28 
Programy), 

− z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich 
w układzie zadaniowym (Rb-BZ1) 

oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. o stanie 
należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) i o stanie zobowiązań 
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).  

Stosowany system kontroli zarządczej zapewniał w sposób racjonalny prawidłowość 
sporządzenia sprawozdań. Kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne 
z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawozdania zostały sporządzone 
terminowo i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 
zgodnie z przepisami rozporządzeń w sprawie: sprawozdawczości budżetowej12, 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych13 oraz sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym14. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-30, 288-296) 

                                                      
12  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz. U. poz. 109, ze zm.). 
13  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
14  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie 

zadaniowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1793, ze zm.). 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli opiniuje pozytywnie sporządzone przez kontrolowaną 
jednostkę roczne sprawozdania budżetowe za 2018 r. i sprawozdania w zakresie 
operacji finansowych za IV kwartał 2018 r. Sprawozdania zostały sporządzone 
prawidłowo i terminowo, na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.  

VI. Wnioski  
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o realizowanie 
wydatków na podstawie faktur (rachunków), dokumentujących wykonane usługi. 

VII. 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 Lublinie. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

Lublin, 28 marca 2019 r.  

Kontrolerzy p.o. Dyrektor  

Katarzyna Durakiewicz 
Doradca techniczny 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 
Edward Lis 

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

 

 

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

 

 

 

Paweł Gruszkiewicz 
Inspektor kontroli państwowej 

 

 

 

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

podpis  
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