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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/043 – Nadzór nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Zbigniew Lis, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr LOL/105/2016 z dnia  
15 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, 10-079 Olsztyn, ul. Szarych 
Szeregów 7, zwany dalej „WIW” lub „Inspektoratem”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Ludwik Bartoszewicz, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, od 
grudnia 2006 r. (dalej: „WLW”.). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą2 Inspektorat prawidłowo sprawował nadzór nad 
działalnością Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (dalej: „PIW”) w zakresie 
przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich, podczas ich 
transportu i uboju oraz podejmowania działań w związku z otrzymywanymi 
informacjami o występujących nieprawidłowościach w tym zakresie. W pełni 
zrealizowano plany kontroli w podległych PIW oraz w sposób skuteczny 
egzekwowano usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.  

Pozytywnie należy również ocenić współpracę i współdziałanie Inspektoratu  
z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego, zgodnie z zawartym 
porozumieniem oraz samorządem lekarsko-weterynaryjnym i Polskim Związkiem 
Hodowców Koni w zakresie ochrony zwierząt w czasie transportu i uboju. Rzetelnie 
przekazywano również do Głównego Lekarza Weterynarii otrzymane od PIW 
wymagane informacje dotyczące podmiotów prowadzących m.in. działalność  
w zakresie obrotu zwierzętami, a także właściwie sporządzono sprawozdania  
z nadzoru weterynaryjnego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie zwierząt gospodarskich w transporcie i uboju 

1. W województwie warmińsko-mazurskim w ramach Inspekcji Weterynaryjnej 
funkcjonowało 19 PIW. Według stanu na 30 czerwca 2016 r. na terenie 
województwa zlokalizowanych było 17 ubojni mięsa czerwonego oraz 11 ubojni 
mięsa białego, a 151 przewoźników prowadziło zarobkowy transport zwierząt 
gospodarskich. Na koniec czerwca br. najwięcej ubojni mięsa czerwonego i białego 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

2 Lata 2014 -2016 (I półrocze) 
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oraz przewoźników było zlokalizowanych na terenie działania PIW w Olsztynie (32), 
Ostródzie (4) i Iławie (3). 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym WIW3, realizacja zadań dotyczących 
nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich przypisana była 
pracownikom Działu ds. ochrony zwierząt, wchodzącego w skład Zespołu ds. 
zdrowia i ochrony zwierząt.  

W latach 2014-2016 (I półrocze) Zespół ds. audytu kontroli urzędowych WIW nie 
prowadził audytów kontroli urzędowych w PIW w zakresie nadzoru nad transportem 
i ubojem zwierząt gospodarskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-10) 

1.1. W latach 2014-2016 (I półrocze) WIW kontrolował PIW w zakresie wykonania 
zadań przypisanych Inspekcji Weterynaryjnej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej4 oraz w ustawie o ochronie zwierząt, w tym zadań 
dotyczących ochrony zwierząt w transporcie i uboju. 
Podstawą tych kontroli były roczne plany urzędowych kontroli (kontrole 
kompleksowe, problemowe i sprawdzające) sporządzane przez poszczególne 
komórki organizacyjne WIW  i zatwierdzane przez WLW. W planach tych podawano 
podstawy prawne określające zakres i częstotliwość kontroli oraz główne wskazania 
do przeprowadzenia kontroli w poszczególnych PIW. Najczęściej stwierdzone 
nieprawidłowości podczas kontroli kompleksowych i problemowych w PIW dotyczyły 
zwłaszcza: 

− nieodpowiednio dobranych przez rzeźnie parametrów kontroli skuteczności 
oszałamiania zwierząt oraz zgłaszaniu do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa uboju zwierząt po wymaganym przepisami terminie 
siedmiu dni, 

− braku analizy czasu transportu zwierząt przez inspektorów PIW, po 
zakończeniu podróży zwierząt w transporcie długotrwałym, 

− rozbieżności danych dotyczących tych samych przewoźników  
w prowadzonych przez PIW rejestrach, 

− uchybień w postępowaniu administracyjnym przy zatwierdzaniu przewoźnika 
oraz pośrednika w obrocie zwierzętami, 

− braku systemu nadzoru nad identyfikacją i rejestracja zwierząt w rzeźni, 

− niesprawdzaniu przez inspektorów PIW paszportów bydła.   

We wszystkich przypadkach, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami,  
WLW w wystąpieniach do PLW zlecił ich usunięcie. Z odpowiedzi PLW oraz  
w wyniku kontroli sprawdzających ustalono, że nieprawidłowości te zostały usunięte.      

Analiza rocznych planów urzędowych kontroli i protokołów z przeglądu zarządzania 
sporządzanych za każdy kwartał w ramach Systemu Zarządzania Jakością 
funkcjonującego w WIW wykazała m.in., że w latach 2014-2015 zrealizowano 
ogółem 397 kontroli, co stanowiło 118% wykonania planu, zaś w I półroczu 
przeprowadzono 93 kontrole (135% planu).  

Kontrole przeprowadzali pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych 
WIW w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności, pasz  
i utylizacji, nadzoru farmaceutycznego oraz audytu kontroli urzędowych.   

Pracownicy Działu ds. ochrony zwierząt wykonali większą liczbę kontroli PIW od 
ujętych w planie, bowiem ich realizacja w latach 2014-205 wynosiła 121%,  

                                                      
3 Ustalonym zarządzeniem WLW  nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015 r., w którym określono m.in. szczegółowe zakresy działań 
poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym kontroli działalności powiatowych inspektoratów weterynarii. 

4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1077 (dalej: „ustawa o IW”). 
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a w I półroczu 2016 r. - 112%. W ramach nadzoru nad PIW, pracownicy ww. Działu 
kontrolowali przede wszystkim zagadnienia dotyczące: 

− warunków utrzymania zwierząt, 

− dobrostanu zwierząt w rzeźniach, 

− obrotu, skupu i miejsc gromadzenia zwierząt oraz wprowadzania ich do 
handlu, 

− prowadzenia stosownych rejestrów przez PLW, 

− wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzednich kontroli. 

Przeprowadzone kontrole planowe (32) i doraźne (14) w zakresie ochrony zwierząt 
gospodarskich stanowiły odpowiednio 8% oraz 15% wszystkich kontroli 
przeprowadzonych przez WIW w PIW w latach 2014-2015 oraz I półroczu 2016 r.   

(dowód: akta kontroli str. 11-40) 

W badanym okresie, spośród 32 zrealizowanych kontroli planowych, których 
przedmiotem była m.in. ochrona zwierząt: 

• Pięć kontroli miało charakter kompleksowy i obejmowały zagadnienia 
dotyczące:  

− prowadzenia, aktualizacji i archiwizacji rejestrów przez PLW,  

− dobrostanu zwierząt wg poszczególnych ich gatunków w gospodarstwie 
oraz w ubojni zwierząt,  

− obrotu, pośrednictwa w obrocie oraz skupie zwierząt, w tym wystawianie 
świadectw zdrowia zwierząt w obrocie krajowym i w eksporcie, 

− transportu zwierząt przez przewoźników do ośmiu godzin i transportu 
długotrwałego, kopii licencji dla kierowcy, zezwoleń dla przewoźników, kopii 
świadectw zatwierdzających środki transportu, 

• 10 kontroli dotyczyło wykonania wniosków pokontrolnych, w związku  
z wcześniej przeprowadzonymi kontrolami kompleksowymi oraz kontrolami 
uboju zwierząt. 

• 17 kontroli dotyczyło nadzoru nad utrzymywaniem zwierząt, miejscem 
gromadzenia i skupu zwierząt oraz ich dobrostanu. 

(dowód: akta kontroli str. 41-77) 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił, że podczas kontroli w PIW dokonuje się 
analizy postępowania administracyjnego wraz z wydanymi decyzjami, jeśli takowe 
postępowanie było prowadzone w okresie objętym kontrolą. Prawidłowość 
naliczania wynagrodzenia za wykonywane czynności osób wyznaczonych do 
przeprowadzenia kontroli zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw 
zdrowia zwierząt, jest przedmiotem kontroli finansowej wykonywanej przez 
pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Pracownicy WIW w trakcie 
kontroli PIW, poddają analizie prawidłowość wystawiania świadectw zdrowia, ich 
ilości, rozliczenia pobranych i zwróconych druków, danych wpisywanych do nich 
oraz czy wszystkie zwierzęta są prawidłowo zaopatrzone w wymagane świadectwa. 
W przypadku wątpliwości sprawdzane są rachunki wystawiane przez urzędowych 
lekarzy weterynarii za wykonane czynności związane z wystawieniem świadectw 
zdrowia zwierząt, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za 
wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez 
PLW5. 

(dowód: akta kontroli str. 78-81) 

                                                      
5 Dz. U. z 2013 r., poz.424 
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1.2. Z uzyskanych w toku kontroli NIK, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy  
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6, informacji od dwóch 
organizacji pozarządowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, których 
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, wynikało, że w badanym okresie 
jednostki te: 

− nie posiadały informacji o nieprawidłowościach w dobrostanie zwierząt  
w transporcie i uboju, 

− nie kierowały do organów inspekcji weterynaryjnej i inspekcji transportu 
drogowego skarg, wniosków, petycji lub informacji związanych  
z nieprawidłowościami w transporcie i uboju zwierząt gospodarskich, 

− nie współdziałały z organami inspekcji weterynaryjnej i inspekcji transportu 
drogowego lub innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi  
w wykonywaniu nadzoru, ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń 
dotyczących transportu i uboju zwierząt, określonych w ustawie o ochronie 
zwierząt. 

(dowód: akta kontroli str. 82-90) 

2. W badanym okresie WIW, na pisemne polecenie GLW, przeprowadził 14 kontroli 
doraźnych (wszystkie w 2014 r.) w zakresie zbadania nieprawidłowości dotyczących 
dobrostanu zwierząt podczas ich chowu, transportu i uboju. Kontrole doraźne 
zostały przeprowadzone w fermach, punktach skupu, rzeźniach oraz PIW przez 
pracowników WIW w obecności pracowników poszczególnych PIW. We wszystkich 
przypadkach ustalenia kontroli WIW potwierdziły nieprawidłowości zgłoszone przez 
GLW i na tej podstawie WLW skierował do PLW zalecenia pokontrolne. PLW 
informowali WLW o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych 
nieprawidłowości podczas kontroli doraźnych. Spośród 14 kontroli: 

• Dziewięć, które przeprowadzono w rzeźniach zwierząt, wykazały 
nieprawidłowości dotyczące m.in. niewłaściwego nadzoru urzędowych lekarzy 
weterynarii w zakresie: złego stanu technicznego ubojni, w tym magazynów, 
braku klatek do unieruchomienia bydła przed ogłuszeniem, braku pełnej 
identyfikacji zwierząt i wypełniania paszportów zwierząt, braku opisów kojców, 
złej jakości paszy i braku wody (lub nieświeżej wody) w korytach. W wyniku 
stwierdzonych nieprawidłowości PLW podjęli czynności w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości, tj.: uchylono decyzję urzędowemu lekarzowi 
weterynarii o wykonywaniu nadzoru nad podmiotami, wstrzymano decyzją 
działalność zakładu, zawiadomiono Policję o utrudnianiu lub udaremnianiu 
działania IW, przeprowadzono kontrole sprawdzające wykonania zaleceń,  
a także przeprowadzono szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii. 

• Trzy kontrole przeprowadzono w zakładach zajmujących się skupem i obrotem 
zwierzętami, w związku z wdrożeniem programu GLW pn. „Zero tolerancji”. 
Kontrole wykazały nieprawidłowości dotyczące m.in.: stosowania 
przeterminowanych środków dezynfekcyjnych, nieprawidłowej identyfikacji świń 
(tatuaże), braku urzędowego lekarza weterynarii podczas skupu zwierząt oraz 
dysponowania tylko jednym środkiem transportu zwierząt z kilku obiektów.  
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości PLW przeprowadzili szkolenie dla 
urzędowego lekarza weterynarii oraz zobowiązali podmioty do usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

• Jedna kontrola dotyczyła transportu drobiu z Holandii do rzeźni w zakładzie 
drobiarskim w Zalewie w województwie warmińsko-mazurskim. Z ustaleń kontroli 
wynikało, że: przewoźnik typu II, posiadał uprawnienia do każdego transportu 
zwierząt, w tym długotrwałego, podczas transportu kury miały zapewniony 

                                                      
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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dostęp do wody i paszy, wobec czego nie wpłynął on negatywnie na ich 
kondycję. Inspektor PIW nie prowadził szczegółowej analizy dokumentacji czasu 
transportu drobiu z zagranicy. W wyniku kontroli pracownik PIW został 
przeszkolony w zakresie oceny czasu transportu zwierząt. 

• Jedna kontrola dotyczyła dobrostanu zwierząt na fermie hodowli trzody.  

Jednocześnie WIW w 2015 r., w związku ze zgłoszoną skargą, przeprowadził 
kontrolę w zakresie nieprawidłowości w funkcjonowaniu ubojni zwierząt. Ustalenia 
kontroli wykazały, że zarzuty wymienione w skardze nie potwierdziły się. 

(dowód: akta kontroli str. 91-103) 

3. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego7, PLW 
zobowiązany jest do przekazania GLW, za pośrednictwem WLW, informacji 
zawartych w rejestrach i wykazach prowadzonych na podstawie przepisów tych 
ustaw, w tym informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego podmiotu 
w nich ujawnionego.  

Przeprowadzona w toku kontroli NIK analiza przekazywania przez WIW do GLW 
informacji otrzymanych od wybranych losowo czterech PIW (21% ich ogółu) 
wykazała, że przekazano dane tożsame z otrzymanymi. Informacje przekazywane 
GLW przez WLW dotyczyły wszystkich danych zawartych w sprawozdaniach  
RRW-3 z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu 
kadr w IW (Dział 1D pkt 17-22 oraz 44 i 45) oraz sprawozdaniach RRW-5  
z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty 
pochodzenia zwierzęcego (Dział 1 pkt 08a i 09a oraz 31a i 32a).   

Z danych zawartych w sprawozdaniach RRW-3 oraz RRW-5 (stan na 31 grudnia 
2015 r.) wynikało, że IW sprawowała nadzór nad podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą związaną z handlem, transportem i ubojem zwierząt. 
Według tych sprawozdań w: 

• PIW w Elblągu zarejestrowanych było odpowiednio: 14 podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie obrotu i skupu zwierząt (12 w 2014 r.), 
jeden w zakresie prowadzenia miejsca gromadzenia zwierząt, 11 w zakresie 
przewozu zwierząt (9 w 2014 r.), cztery w zakresie transportu zwierząt powyżej 
8 godz. i jeden w zakresie prowadzenia uboju zwierząt kopytnych  
z przeznaczeniem na export oraz 13 organizujących targi, wystawy i pokazy 
zwierząt. 

• PIW w Ełku zarejestrowanych było odpowiednio: cztery podmioty prowadzące 
działalność w zakresie obrotu i skupu zwierząt, osiem w zakresie zarobkowego 
przewozu zwierząt (9 w 2014 r.), siedem w zakresie transportu zwierząt powyżej 
8 godz. (4 w 2014 r.) oraz jeden w zakresie prowadzenia uboju zwierząt 
kopytnych z przeznaczeniem na export. 

• PIW w Nidzicy zarejestrowanych było odpowiednio: trzy podmioty prowadzące 
działalność w zakresie obrotu i skupu zwierząt, trzy w zakresie przewozu 
zwierząt (2 w 2014 r.) i jeden w zakresie prowadzenia uboju zwierząt kopytnych 
z przeznaczeniem na export oraz jeden organizujący targi, wystawy i pokazy 
zwierząt. 

• PIW w Węgorzewie zarejestrowanych było odpowiednio: sześć podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie obrotu i skupu zwierząt, trzy w zakresie 
zarobkowego przewozu zwierząt i jeden w zakresie prowadzenia uboju zwierząt 
kopytnych z przeznaczeniem na rynek krajowy. 

                                                      
7 Dz. U. z 2014 r. poz. 1577 ze zm.  
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Z danych ww. sprawozdań za lata 2014-2015 wynikało, że na terenie czterech ww. 
PIW nie było zarejestrowanych podmiotów prowadzących działalność odnośnie 
miejsc odpoczynku, przeładunku i kwarantanny zwierząt oraz uboju drobiu na 
eksport i na rynek krajowy.  

(dowód: akta kontroli str. 104-179) 

4. Realizując zadania wymienione w § 3 Porozumienia8 o współdziałaniu Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie sprawowania 
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005  
z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, WIW  
i podległe mu PIW w badanym okresie na bieżąco współpracowały z Warmińsko-
Mazurskim Inspektoratem Transportu Drogowego w Olsztynie („W-MITD”). Zakres 
współdziałania i współpracy pomiędzy WIW i W-MITD dotyczył wspólnych szkoleń  
i wymiany informacji w zakresie wyników kontroli transportu zwierząt, natomiast na 
szczeblu terenowym na wspólnych kontrolach PIW i W-MITD w wymienionym 
zakresie.  
W ramach bieżącej współpracy, WLW informował pisemnie W-MITD o: 

− wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa 
podlaskiego, wobec czego należało zwiększyć liczbę kontroli transportu 
zwierząt gospodarskich i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (pismo  
z lipca 2014 r. i lutego 2015 r. oraz czerwca 2016 r.),   

− stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości w zakresie transportu 
zwierząt chorych i dokonywania ich uboju oraz zasadach obowiązujących  
w tym zakresie (pismo z lipca 2014 r.). 

W ramach współpracy obu Inspekcji w: 

− sierpniu 2014 r. odbyło się spotkanie, z udziałem funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego Komedy Wojewódzkiej Policji, na którym przedstawiono 
wyniki kontroli niewłaściwych warunków transportu oraz stanu 
przewożonych zwierząt gospodarskich oraz niezbędnej dokumentacji w tym 
zakresie.  

− sierpniu 2016 r. odbyło się spotkanie, których przedmiotem było szkolenie 
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej przez W-MITD z zakresu 
odczytywania zapisów tachografu w pojazdach przewożących zwierzęta 
gospodarskie. 

(dowód: akta kontroli str. 180-190) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność WIW w badanym obszarze. 

2. Działania organów Inspekcji Weterynaryjnej w związku z sygnałami  
o nieprawidłowościach 

1. W prowadzonym w WIW rejestrze skarg i wniosków odnotowano w badanym 
okresie osiem skarg. Nie były one jednak związane z dobrostanem zwierząt  
w transporcie i uboju.  

 (dowód: akta kontroli str. 191-192) 

2. W badanym okresie WIW trzykrotnie współpracował z Warmińsko-Mazurską Izbą 
Lekarsko-Weterynaryjnym oraz Polskim Związkiem Hodowli Koni (czerwiec  
i listopad 2014 r. oraz luty 2015 r.), poprzez uczestnictwo w spotkaniach, których 

                                                      
8 Porozumienie z 16.10.2007 r. zawarte pomiędzy  GLW, a Głównym Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu na 
szczeblu centralnym oraz terenowym między WLW,  PLW i granicznymi lekarzami weterynarii, a właściwym wojewódzkim 
inspektorem transportu drogowego. 
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przedmiotem były zagadnienia związane z dobrostanem zwierząt oraz współpracą  
w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii wyjaśnił ponadto, że Inspekcja Weterynaryjna 
regularnie współdziała z instytucjami i organizacjami społecznymi (m.in. izbą 
lekarsko-weterynaryjną, PZHK, Olsztyńskim Oddziałem Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami), których statutowym celem jest ochrona zwierząt, zwłaszcza  
w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, np. niezwłocznego 
odebrania zwierząt w celu ratowania ich zdrowia i życia.  

Przykładem takiej współpracy jest cykl spotkań związanych z ochroną koni, które 
procedowane były we współpracy z fundacją „Pegasus”, samorządem lekarsko-
weterynaryjnym i PZHK w wyniku czego, wypracowano wspólne stanowisko  
w sprawie problemów w identyfikacji koniowatych. WLW jak organ wyższego 
szczebla, realizuje taką współpracę w każdym przypadku, gdy współpraca na 
poziomie bezpośredniego nadzoru wymaga podjęcia szerszych działań 
wykraczających poza kompetencje organu I instancji (PLW). 

 (dowód: akta kontroli str. 193-207) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Inspektoratu w badanym 
obszarze. 

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 Olsztynie. 

Olsztyn, dnia       grudnia 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler 
 

Zbigniew Lis 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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