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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/081 - Budowa, przebudowa oraz utrzymanie dróg leśnych przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w województwie warmińsko-mazurskim 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Rafał Dmytrenko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LOL/57/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Nadleśnictwo Srokowo, ul. Leśna 1, 11-420 Srokowo (dalej: „Nadleśnictwo”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zenon Piotrowicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo (zwany dalej: „Nadleśniczym”).  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Nadleśnictwa w badanym 
okresie2, związaną z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach leśnych oraz 
bieżącego ich utrzymania. 

Podstawą tej oceny jest w szczególności: 
- rzetelne określenie potrzeb rzeczowych w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych, uwzględniające 
zapewnienie prawidłowej realizacji gospodarki leśnej, w szczególności związanej 
z planowanym pozyskaniem drewna, 

- zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania przy wyborze 
wykonawców zleconych zadań, 

- zapewnienie rzetelnego nadzoru nad realizacją przez wykonawców robót   
zleconych w ww. zakresie, 

- uzyskanie zaplanowanych efektów rzeczowych w wyniku zrealizowania zadań 
inwestycyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg leśnych. 

Podjęte działania wpłynęły na poprawę warunków transportowych na drogach 
leśnych w Nadleśnictwie, zapewniając m.in. terminową realizację wywozu 
pozyskanego drewna.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie budowy, przebudowy i utrzymania (w tym remontów) dróg 
leśnych oraz zapewnienie finansowania tych przedsięwzięć 

1.1. Nadleśnictwo administrowało drogami leśnymi o łącznej długości 391,4 km, 
z  czego 34,1 km stanowiły dojazdy pożarowe. Przewidziana zarządzeniem nr 57 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 3 sierpnia 2015 r. ekspertyza 
docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa obejmująca drogi leśne w podziale na 
strategiczne i główne, zostanie wykonana przez Nadleśnictwo do 30 czerwca  
2018 r. (w terminie wskazanym w tym zarządzeniu). 

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 maja  2016 r., z uwzględnieniem okresów wcześniejszych i późniejszych 
jeżeli miało to wpływ na realizowane zadania. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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1.2. W okresie objętym kontrolą na terenie lasów administrowanych przez 
Nadleśnictwo wystąpiły trzy działania gaśnicze jednostek państwowej straży 
pożarnej (jedno w 2015 r. oraz dwa w 2016 r.). Z informacji uzyskanej z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie wynikało, że podczas tych 
akcji nie stwierdzono niewłaściwego stanu dróg leśnych stanowiących dojazd do 
miejsc pożaru. W badanym okresie Komenda ta nie prowadziła kontroli dotyczących 
m.in. dojazdów pożarowych (ostatnia kontrola w tym zakresie miała miejsce  
w 2011 r.). Czynności zaś związane z uzgadnianiem m.in. przebiegu, oznakowania 
oraz długości dróg pożarowych wykonywane były corocznie (do 15 marca) 
pomiędzy Nadleśniczym i Komendantem ww. jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej. 

(dowód: akta kontroli str. 9-32) 

1.3. W badanym okresie Nadleśnictwo nie planowało i nie realizowało budowy 
nowych dróg. Określano potrzeby jedynie w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych. Podstawowym dokumentem w Nadleśnictwie w zakresie planowania zadań 
gospodarczych, jak również potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej był Plan 
Urządzania Lasu na lata 2010 - 2019, zatwierdzony do realizacji decyzją Ministra 
Środowiska z 15 września 2010 r. Z uwagi m.in. na zróżnicowany układ dróg 
leśnych w poszczególnych kompleksach, zły stan techniczny dróg wywozowych,  
a także pozbawienie części kompleksów dojazdów, Nadleśnictwo, na etapie 
tworzenia ww. Planu, odstąpiło od szczegółowego ustalenia rzeczowego  
i finansowego zakresu przebudowy dróg leśnych, zaś remonty infrastruktury 
drogowej planowano uzależniać od możliwości finansowych Nadleśnictwa.  

Na potrzeby podejmowania przyszłych decyzji dotyczących lokalizacji budowy  
i przebudowy dróg leśnych oraz ustalania zadań z zakresu utrzymania dróg, 
sporządzono w Nadleśnictwie analizę przewidywanego obciążenia wywozowych 
dróg leśnych, jak również sieci tzw. dróg krótkiego transportu drewna  
z uwzględnieniem planu pozyskania drewna w poszczególnych lokalizacjach.  

Decyzję o lokalizacji przebudowy dróg leśnych podejmował Nadleśniczy, w oparciu 
głównie o ww. analizę, konieczność dokonania cięć w drzewostanie  
w poszczególnych kompleksach leśnych, a także posiadanych środkach 
finansowych, w tym także możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  
Corocznie w Nadleśnictwie sporządzany był również przez specjalistę ds. dróg  
i melioracji plan rzeczowo-kosztowy obejmujący zadania w zakresie niezbędnego 
wykonania napraw i remontów dróg, który podlegał zatwierdzeniu przez 
Nadleśniczego. Przy konstruowaniu tego planu uwzględniano m.in. aktualny stan 
techniczny dróg transportowych, ich obciążenie w zakresie wywozu drewna, a także 
wnioski i zgłoszenia leśniczych dotyczące bieżących uszkodzeń dróg i potrzeb 
remontowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 33-82) 

1.4. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki utrudnień w zakresie wywozu 
sprzedanego drewna skutkujące obowiązkiem zapłacenia przez Nadleśnictwo kar 
umownych odbiorcom drewna. 

(dowód: akta kontroli str. 83) 

1.5. Wysokość środków finansowych na przebudowę oraz bieżące utrzymanie dróg 
leśnych ujmowano w prowizoriach planów finansowo-gospodarczych na podstawie 
szacunków opartych o kosztorysy inwestorskie, wykonane przez projektantów  
w ramach zleconych im prac projektowych (przebudowa) oraz w oparciu  
o sporządzone założenia do planu w zakresie utrzymania dróg. Ostateczne kwoty 
tych środków wykazane w planach finansowo-gospodarczych określane były 
natomiast na podstawie ww. kosztorysów, zweryfikowanych o wyniki 
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rozstrzygniętych zamówień publicznych na roboty budowlane, a w przypadku 
bieżącego utrzymania - o aktualne możliwości finansowe Nadleśnictwa. 

Według planu finansowo-gospodarczego (po zmianach) na 2014 r. nakłady (netto) 
na przebudowę dróg leśnych3 określono na kwotę 2.592 tys. zł, a koszty bieżącego 
utrzymania na 566 tys. zł (zwiększone w trakcie roku za zgodą Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie o 100 tys. zł). W kolejnych latach wynosiły one 
odpowiednio: 536 tys. zł i 844 tys. zł w 2015 r. oraz 1.230 tys. zł i 414 tys. zł  
w 2016 r. 
Wykonanie planów finansowo-gospodarczych w ww. zakresie wyniosło: 
− 1.602 tys. zł na przebudowę dróg leśnych (62% planu) oraz 669 tys. zł 

na bieżące utrzymanie dróg leśnych (118%) w 2014 r., 
− 544 tys. zł na przebudowę (101% planu) oraz 849 tys. zł na utrzymanie dróg 

leśnych (100,6%) w 2015 r. 

Źródłami finasowania przebudowy dróg leśnych były środki własne Nadleśnictwa 
oraz pochodzące z amortyzacji scentralizowanej4, a także środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: „PROW”) w wysokości  
826 tys. zł netto (ok. 62% nakładów  na realizację przebudowy dojazdu pożarowego 
nr 5 w Leśnictwie Poganowo). Nakłady poniesione na to zadanie ze środków 
własnych wyniosły 498 tys. zł netto. 

(dowód: akta kontroli str. 84-116) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

2. Przygotowanie przedsięwzięć w zakresie przebudowy i utrzymania dróg 
leśnych 

2.1   Zaplanowane w latach 2014-2015 roboty budowlane w zakresie prac 
inwestycyjnych dotyczących trzech dróg leśnych oraz jednego remontu drogi 
zlecono wykonawcom na podstawie pięciu postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dwóch przypadkach jedynym 
kryterium wyboru oferty była oferowana cena, a w pozostałych trzech – cena (98%)  
i czas realizacji (2%). Wyboru wykonawców robót dokonano zgodnie z wymogami 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5, tj. m.in. z zachowaniem 
zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Umowy 
zawarte z wyłonionymi wykonawcami były zgodne z treścią złożonych ofert. 

W badanym okresie Nadleśnictwo wybrało wykonawców siedmiu zadań 
dotyczących bieżącego utrzymania 47 km dróg leśnych w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowań, których wartości szacunkowe nie przekraczały równowartości  
w złotych kwoty 30 tys. euro. Analiza wszystkich postępowań6 wykazała, że zostały 
one przeprowadzone zgodnie z wymogami zarządzenia Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie7. Spełnione zostały wymogi odnośnie 
m.in. skierowania zapytań ofertowych do minimum trzech wykonawców oraz wyboru 
najkorzystniejszych ofert w oparciu o ustanowione kryterium ceny. Treść umów 
zawartych z wykonawcami była zgodna z treścią ofert i wzorami załączonymi 
do zapytań ofertowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 117-196) 

                                                      
3 220/1413 dojazd pożarowy nr 5 Poganowo, 220/1412 droga leśna „L. Królikarnia Łącznik”, 220/1518 droga leśna Łączki, 
oddz.17-32. 
4 Środki własne Lasów Państwowych pochodzące z rozdysponowania kwoty przez RDLP w Olsztynie. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 
6 Wartość zamówień wyniosła 195,3 tys. zł (42 tys. zł w 2014 r., 76,8 tys. zł w 2015 r. oraz 76,4 tys. zł w 2016 r. - do 31 maja). 
7 Nr 10/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień na usługi, dostawy lub 
roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
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2.2. Nadleśnictwo zleciło opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie 
przebudowy dróg leśnych, które obejmowały m.in. projekty wykonawcze branży 
drogowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy 
inwestorskie oraz przedmiary robót. 

Podstawę do sporządzania programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących prac 
inwestycyjnych na drogach leśnych stanowił zakres rzeczowy zadań wynikający 
m.in. z wniosków gospodarczych składanych przez leśniczych i zatwierdzanych 
przez Nadleśniczego. Programy funkcjonalno-użytkowe zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. 

W ramach przygotowania inwestycji na trzech drogach leśnych8 położonych na 
terenie Powiatu Mrągowskiego i Kętrzyńskiego, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9, Nadleśnictwo zgłosiło organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej10 zamiar wykonania robót, załączając do 
zgłoszeń m.in. szkice sytuacyjne, projekty wykonawcze i oświadczenia  
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
W przypadku inwestycji dotyczącej drogi leśnej w leśnictwie Poganowo uzyskano 
również decyzją Starosty Powiatu Mrągowskiego pozwolenie na budowę zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej na przebudowywaną ww. drogę leśną. 

(dowód: akta kontroli str. 197-657) 

2.3. W umowach zawartych z wykonawcami dotyczących realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz dostawy kruszywa w celu bieżącego utrzymania dróg leśnych, 
interesy Nadleśnictwa zabezpieczono m.in. poprzez ustanowienie kar umownych za 
zwłokę w wykonaniu umów oraz usunięciu stwierdzonych wad, zabezpieczania 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia oraz gwarancji na 
okres od 12 do 60 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli str.197-656) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze.  

3. Realizacja zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg leśnych oraz 
nadzór nad wykonaniem tych robót 

3.1 Zakończone zadania dotyczące przebudowy i bieżącego utrzymania dróg 
leśnych zostały zrealizowane w pełnym zakresie przewidzianym umowami przy  
zachowaniu umownych terminów ich realizacji. 

W trakcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach leśnych wykonawcy 
nie występowali do Nadleśnictwa o zmianę terminu zakończenia etapów tych prac, 
zwiększenie wartości zadania oraz zmianę zakresu rzeczowego inwestycji.  

Nadleśnictwo w badanym okresie nie wykonywało we własnym zakresie prac 
inwestycyjnych. Prace polegające na utrzymaniu dróg leśnych w poszczególnych 
latach wykonywali pracownicy działu administracyjno-gospodarczego Nadleśnictwa 
z wykorzystaniem sprzętu w postaci: koparko-ładowarki, równiarki leśnej oraz 
ciągnika rolniczego. Działania były nadzorowane i odbierane przez leśniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 197-656,658-666) 

3.2 Nadleśnictwo w przypadku wszystkich zbadanych zadań inwestycyjnych na 
drogach leśnych zleciło nadzór nad realizacją prac na podstawie umów cywilno-
prawnych osobom posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji ww. zadań prowadzili  
kontrolę zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, 
                                                      
8 Położonych w Leśnictwie Poganowo, Królikarnia i Łączki. 
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. 
10 Staroście Powiatu Kętrzyńskiego i Mrągowskiego. 
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materiałowym i użytkowym z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznym 
odbioru robót oraz sprawdzali jakość wykonanych robót. Przebieg realizacji 
przedmiotowych robót dokumentowano w dziennikach budowy założonych przez 
Nadleśnictwo, prowadzonych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Sekretarz Nadleśnictwa koordynował pracę inspektorów nadzoru 
inwestorskiego. 

 (dowód: akta kontroli str. 197-656) 

3.3. W przypadku dwóch przebudowanych w 2014 r. dróg leśnych (dojazdu 
pożarowego nr 5 Poganowo oraz drogi leśnej „L. Królikarnia Łącznik”), Nadleśnictwo 
w październiku 2015 r. przeprowadziło okresowe kontrole ich stanu technicznego. 
Kontrole, w których udział brała m.in. osoba posiadająca uprawnienia budowlane  
w zakresie dróg, przepustów i mostów, wykazały dobry stan techniczny tych 
obiektów.  

 (dowód: akta kontroli str. 197-657) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

4. Dokonywanie rozliczeń z wykonawcami zleconych prac w zakresie 
przebudowy i utrzymania dróg leśnych, w tym egzekwowanie pełnej 
realizacji zleconych zadań i napraw gwarancyjnych 

Zrealizowane zadania przebudowy i bieżącego utrzymania dróg leśnych zostały 
rozliczone zgodnie z postanowieniami zawartych umów. W przypadku czterech 
umów zawartych w wyniku udzielonych zamówień publicznych ze stosowaniem 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Komisja dokonała odbiorów końcowych.  

W odbiorach tych uczestniczyli m.in. pracownicy Nadleśnictwa, inspektor nadzoru, 
projektant oraz przedstawiciele wykonawcy. W trakcie odbiorów wykonano odkrywki 
kontrolne mające na celu weryfikację zgodności wykonanej konstrukcji dróg 
z dokumentacją projektową. Prace zanikowe w toku ich realizacji były zgłaszane 
inspektorowi nadzoru, który dokonywał ich odbioru, dokonując adnotacji w dzienniku 
budowy oraz sporządzając protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu.  
Podczas odbiorów nie stwierdzono usterek prowadzących do przerwania czynności 
odbiorowych przez Komisję.  

Dokonane przez Nadleśnictwo płatności odpowiadały kwotom określonym  
w umowach zawartych z wykonawcami11. Płatności końcowe zostały wykonane 
zgodnie z postanowieniami umów, tj. w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury. 

 (dowód: akta kontroli str.197-656) 

Rozliczenie zadania przebudowy dojazdu pożarowego nr 5 Poganowo w ramach 
PROW dokonano zgodnie z warunkami umowy o dofinasowanie (po zm.), tj.  
w szczególności: 
- wniosek o płatność złożony został w wymaganym terminie, 
- kwota wnioskowanej pomocy była tożsama z kwotą określoną w umowie, 
- przyznana kwota środków do wypłaty 826,26 tys. zł obejmowała jedynie koszty 

kwalifikowane zadania. 
(dowód: akta kontroli str.84-116) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

                                                      
11 Ogółem wydatkowano na te zadania kwotę 2.565 tys. zł. 
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5. Efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych  
z przebudową i utrzymaniem dróg leśnych 

5.1. W badanym okresie przebudowanych zostało łącznie 12,7 km dróg leśnych 
(2,9% długości wszystkich dróg leśnych administrowanych przez Nadleśnictwo)  
o wartości 2.145 tys. zł, zaś pracom utrzymaniowym o wartości 1.604,9 tys. zł 
poddano: 42 km dróg leśnych w 2014 r. (10,7% ogółu ich długości); 45 km (11,5%) 
w 2015 r. oraz 16 km (4%) w 2016 r. (do 31 maja). 

(dowód: akta kontroli str. 84-116,667) 

5.2. Po zakończeniu każdej przebudowy Nadleśnictwo otrzymało od wykonawców 
dokumentację powykonawczą, która zawierała np. oświadczenia kierownika 
budowy, protokoły odbioru prac zanikających, dzienniki budowy oraz certyfikaty  
i atesty na użyte materiały. 

(dowód: akta kontroli str. 197-656) 

5.3. Roboty zrealizowane w ramach przebudowy trzech dróg leśnych12 i bieżącego 
utrzymania 44 odcinków dróg leśnych, związane były m.in. z planowanym 
pozyskaniem drewna w leśnictwach, w których drogi te się znajdują. W badanym 
okresie z terenów leśnych obsługiwanych przez drogi leśne poddane przebudowom 
i utrzymaniem pozyskano ok. 119 tys. m3 drewna o wartości 25.846 tys. zł netto. 

(dowód: akta kontroli str. 668) 

5.4. Przeprowadzone oględziny trzech dróg leśnych objętych przebudową wykazały 
m.in., że drogi były przejezdne, ich nawierzchnia była równa, szerokość korony 
nasypu stanowiącego jezdnię wraz z poboczami wynosiła 5,0 metrów, a górna 
warstwa nawierzchni wykonana była z mieszanki kruszyw łamanych. Drogi 
posiadały elementy ujęte w dokumentacji projektowej (np. mijanki). 

 (dowód: akta kontroli str. 669-687) 

5.5. Nadleśnictwo egzekwowało zakazy poruszania się po lesie (m.in. pojazdami 
silnikowymi), o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach13. W okresie objętym kontrolą z tytułu nieuprawnionego wjazdu na drogi 
leśne14 na kierowców nałożono: siedem grzywien na łączną kwotę 3,3 tys. zł  
w 2014 r., 17 grzywien na kwotę 1,5 tys. zł w 2015 r. oraz pięć - 1.150 tys. zł  
w 2016 r. (do 31 maja).  

W trakcie oględzin czterech dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa stwierdzono, że 
dwie drogi leśne przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi lub powiatowymi15 
nie posiadały oznakowania dotyczącego zakazu wjazdu na drogę leśną. 
Nadleśniczy wyjaśnił, że znaki takie lub szlabany stawiane są w miejscach 
szczególnie narażonych na szkodnictwo leśne.    

(dowód: akta kontroli str. 694-703) 

5.6. W badanym okresie Nadleśnictwo za zgodą Dyrektora Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie, na podstawie art. 39a ustawy o lasach, 
ustanowiło jedną odpłatną służebność drogową polegającą na prawie przejazdu  
i przechodu przez drogę leśną. Roczne wynagrodzenie z tytułu ustanowionego 
ograniczonego prawa rzeczowego zostało ustalone na 42 zł netto.  

 (dowód: akta kontroli str. 704-705) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Nadleśnictwa w zbadanym 
obszarze. 

                                                      
12 220/1413 dojazd pożarowy nr 5 Poganowo, 220/1412 droga leśna „L. Królikarnia Łącznik”, 220/1518 droga leśna Łączki, 
oddz.17-32. 
13 Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm. 
14 Na podstawie art. 161 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). 
15 Droga leśna odz. 133A z drogą gminną Leśniewo-Suchodoły, droga leśna odz. 6 z drogą powiatową Bajory-Brzeźnica). 

Ocena cząstkowa 



 

8 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16 
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      października 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Rafał Dmytrenko 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


