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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii 
Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: „Urząd”) 

Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: 
Marszałek), od 12 grudnia 2014 r. 

Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem 
orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem. Sprawowanie nadzoru nad 
przeprowadzaniem badań psychologicznych oraz nad przedsiębiorcami 
prowadzącymi pracownie psychologiczne w zakresie psychologii transportu. 
Prowadzenie ewidencji uprawnionych lekarzy i uprawnionych psychologów oraz 
rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 

Lata 2017-2020 (I półrocze), a także działania podejmowane przed wskazanym 
okresem, w szczególności w zakresie dotyczącym przygotowania do realizacji 
zadań, mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli. 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

 

Zbigniew Wołodko, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/91/2020 
z 25 września 2020 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie w pełni prawidłowo realizował 
działania zmierzające do eliminowania z ruchu drogowego kierujących pojazdami  
w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środków działających 
podobnie do alkoholu.  

W ramach nadzoru sprawowanego nad lekarzami uprawnionymi do 
przeprowadzania badań lekarskich zlecano corocznie wykonywanie kontroli badań 
lekarskich kierowców Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Olsztynie 
(dalej: WOMP lub Ośrodek), upoważniając do ich przeprowadzenia zatrudnionego 
tam uprawnionego lekarza. Nie określono jednak wymagań co do zakresu oraz 
sposobu dokumentowania tych kontroli. Sformułowanie takich wymagań 
umożliwiłoby uzyskanie pełniejszej wiedzy o kontrolowanym obszarze, co z kolei 
pozwoliłoby jeszcze bardziej efektywnie sprawować nadzór nad badaniami 
wykonywanymi przez lekarzy. Na podstawie informacji uzyskiwanych od WOMP 
sporządzano roczne plany kontroli, gromadzono otrzymywaną dokumentację,  
tj. protokoły kontroli wraz z pismami dotyczącymi zaleceń pokontrolnych i sposobu 
ich realizacji, a także ujmowano ich wyniki w rocznych sprawozdaniach z kontroli 
przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski. Przy planowaniu kontroli stosowano 
zasadę przeprowadzania kontroli sprawdzających u lekarzy, u których stwierdzono 
nieprawidłowości. 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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Negatywnie należy jednak ocenić fakt, że zlecając ww. Ośrodkowi kontrole 
i upoważniając uprawnionego (zatrudnionego w tym podmiocie lekarza) do ich 
przeprowadzenia, Marszałek nie zaplanował w latach 2017 – 2020 (I półrocze) 
kontroli żadnego z uprawnionych lekarzy, dla których miejscem wykonywania badań 
był WOMP oraz nie zlecił przeprowadzenia takiej kontroli. Należy przy tym 
zauważyć, że WOMP jest jedyną jednostką w województwie, która zgodnie z § 10 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami 
i kierowców3 wykonuje badania lekarskie kierowców skierowanych na badania 
w wyniku prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub 
innych środków działających podobnie do alkoholu.  

Planując corocznie kontrole przedsiębiorców prowadzących pracownie 
psychologiczne i kontrole badań psychologicznych w nich przeprowadzanych 
uwzględniano wyniki przeprowadzanej analizy ryzyka. Spośród uprawnionych 
psychologów wybierano psychologa, z którym zawierano umowę cywilno-prawną na 
przeprowadzenie kontroli oraz wystawiano stosowne upoważnienia. Stosowany 
wzór protokołu kontroli zawierał wszystkie elementy pozwalające udokumentować 
kontrolę pełnego zakresu zagadnień wynikających z obowiązujących przepisów. 
Zasady dotyczące kontroli przedsiębiorców prowadzących pracownie 
psychologiczne oraz kontroli badań psychologicznych w nich przeprowadzanych 
zostały usankcjonowane, zarządzeniem Marszałka z 15 października 2020 r. 
dopiero w trakcie kontroli NIK. Pomimo stwierdzenia, w trakcie kontroli 
przedsiębiorcy prowadzącego pracownię psychologiczną, nieprawidłowości 
spełniających kryteria rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, nie wydano 
decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia przez niego pracowni 
psychologicznej w zakresie psychologii transportu i nie skreślono tego 
przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, 
do czego zobowiązywał art. 88 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
o kierujących pojazdami4 (dalej: ustawa o kierujących pojazdami). 

Rzetelnie realizowano obowiązki nałożone przepisami ustawy o kierujących 
pojazdami, dotyczące prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do 
przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się  
o uprawnienia do prowadzenia pojazdów, ewidencji psychologów uprawnionych do 
przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz 
rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. 

Marszałek, jako Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, nie kierował do tego organu wniosków, zapytań lub innego rodzaju 
inicjatyw mających na celu zainteresowanie Rady problematyką prowadzenia 
pojazdów pod wpływem alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej 
działalności 

1. Sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań lekarskich 
i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem oraz prowadzenie 
ewidencji uprawnionych lekarzy 

1.1. Zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad przeprowadzaniem badań 
lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem oraz prowadzenie 
ewidencji uprawnionych lekarzy realizowane były w Departamencie Zdrowia (dalej: 

                                                      
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 1659, ze zm. 
4 Dz.U. z 2020 r. poz. 1268, ze zm. 
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DZ), w Biurze Polityki Zdrowotnej. Do kontroli wykonywania badań lekarskich 
i wydawania orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem Marszałek upoważnił 
jednego spośród 228 lekarzy5 uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich 
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 
Upoważnienie zostało wydane 18 marca 2014 r. i było ważne do odwołania. 
W latach 2017-2020 wykonywanie tych kontroli zostało zlecone na podstawie umów 
zawieranych corocznie6 pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim 
a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Olsztynie. Ośrodek ten, jako 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej7, działał na obszarze całego 
województwa warmińsko-mazurskiego i jako wojewódzka jednostka służby 
medycyny pracy realizował zadania określone w art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o służbie medycyny pracy8 oraz zadania zlecone przez Samorząd 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Umowy, w ramach których Marszałek zlecał 
wykonywanie kontroli lekarzy, nie zawierały wymagań co do ich liczby, zakresu oraz 
sposobu dokumentowania. WOMP jako jednostka, której zlecano kontrolę badań 
lekarskich, prowadzenia dokumentacji z nimi związanej i wydawania stosownych 
orzeczeń także nie posiadał szczegółowych procedur przeprowadzania kontroli. 
Dyrektor Ośrodka podał, że szczegółowy zakres badań określony jest w ustawie 
o kierujących pojazdami oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2019 r. 
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Poinformował również, że kontrole przeprowadzane są 
zgodnie z rocznym planem, przyjęta do planowania częstotliwość kontroli wynosi 
pięć lat, a przy planowaniu stosowano zasadę powtarzania kontroli w kolejnym roku 
u lekarza, u którego stwierdzano nieprawidłowości. Zaznaczył również, że oprócz 
kontroli planowych realizowane były również kontrole interwencyjne zlecone przez 
Urząd Marszałkowski.  

W badanym okresie kontrole uprawnionych lekarzy ujmowane były (na podstawie 
list planowanych kontroli przesłanych corocznie przez WOMP) w rocznych planach 
kontroli Urzędu sporządzanych przez Departament Kontroli i zatwierdzanych przez 
Marszałka. W planach obejmujących kontrole zewnętrzne przypisane do 
Departamentu Zdrowia, w latach 2017-2020 ujęto przeprowadzenie ogółem  
197 kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się 
o uprawnienia, z tego 54 kontrole w 2017 r., 45 w 2018 r., 50 w 2019 r.  
i 48 w 2020 r. Sporządzane plany kontroli nie uwzględniały kontroli czterech lekarzy 
zatrudnionych w WOMP, który zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadza 
badania lekarskie kierujących, skierowanych na badanie w przypadku kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu (dalej w sekcji stwierdzone nieprawidłowości).  

(akta kontroli str. 3-62, 82-118, 119-120, 189-198) 

1.2. Prowadzona ewidencja lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań 
i wydawania stosownych orzeczeń zawierała wszystkie wymagane dane lekarza, 
określone art. 77 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, tj. numer ewidencyjny, imię 
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer 
prawa wykonywania zawodu oraz adres jednostki organizacyjnej, w której 
przeprowadza badania. W ewidencji tej, wg stanu na 30 czerwca 2020 r., wpisanych 
było 228 lekarzy. W badanym okresie Marszałek wpisał do ewidencji ogółem ośmiu 
lekarzy, z tego: w 2017 r. dwóch lekarzy, w 2018 r. – trzech, w 2019 r. – jednego  
i w I półroczu 2020 r. – dwóch lekarzy. Przy sporządzaniu decyzji administracyjnych 

                                                      
5 Stan na 30 czerwca 2020 r. 
6 Umowy zawarte 15 lutego 2017 r., 20 lutego 2018 r., 7 lutego 2019 r., 4 lutego 2020 r. obejmowały realizację zadań  
w poszczególnych latach, odpowiednio 2017, 2018, 2019 i 2020. 
7 Nr Rej. KRS 0000000494. Organem założycielskim jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
8 Dz.U. z 2019 r. poz. 1175, ze zm. 
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dotyczących wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy, odpowiedzialny za te 
zadania pracownik potwierdzał dokonanie sprawdzenia pod względem formalnym 
i merytorycznym otrzymanego wniosku. W latach 2016 – 2020 (I półrocze) w jednym 
przypadku, pismem z 21 grudnia 2019 r., Marszałek odmówił wnioskującemu 
lekarzowi wpisu do ewidencji z powodu niespełniania ustawowych wymagań (brak 
ukończonego z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań lekarskich 
kierowców). W celu zapewnienia aktualności prowadzonej ewidencji po przejęciu 
zadań w tym zakresie od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 20 lutego 2013 r. 
wystosowano do lekarzy uprawnionych pismo o konieczności przedkładania 
aktualnych danych. W badanym okresie uwzględniano również informacje 
uzyskiwane w tym zakresie od WOMP.  

(akta kontroli str. 63-81) 

1.3. W badanym okresie Marszałek skreślił z ewidencji pięciu lekarzy, w tym trzech 
którzy złożyli wniosek o wykreślenie (w 2017 r. dwóch i w 2019 r. jednego) oraz 
w 2018 r. dwóch z powodu ich śmierci. W badanym okresie, na podstawie art. 80 
ust. 4 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, Marszałek nie skreślił z ewidencji 
żadnego lekarza. Marszałek nie określił kryteriów oceny ustaleń zawartych  
w protokołach kontroli, które pełniłyby rolę wyznaczników pozwalających dokonać 
kwalifikacji ustaleń do kategorii „rażących nieprawidłowości” w wykonywaniu lub 
dokumentowaniu badań lekarskich. Dyrektor Departamentu Zdrowia wyjaśnił, że do 
chwili obecnej lekarz upoważniony do przeprowadzania kontroli nie wskazał, aby 
jakakolwiek z odnotowanych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogła mieć wpływ 
na treść wydanych orzeczeń. Z treści umów zawieranych z WOMP, w ramach 
których zlecano przeprowadzanie kontroli wykonywania badań lekarskich 
kierowców, nie wynika, że nakładały one na lekarza przeprowadzającego kontrolę 
obowiązek dokonywania oceny ustaleń pod kątem kwalifikowania ich jako 
potencjalnie rażące i wymagające podjęcia przez Marszałka stosownych działań.  
Na pytanie, czy w trakcie kontroli dokonuje oceny stwierdzonych nieprawidłowości 
pod kątem zakwalifikowania ich jako rażących i wymagających podjęcia przez 
Marszałka stosownych działań, upoważniony lekarz przeprowadzająca kontrole 
podała, że w trakcie kontroli dokonywana jest ocena wszystkich nieprawidłowości. 
Dyrektor Departamentu zaznaczył, że każda sytuacja budząca wątpliwości co do 
wpływu stwierdzonej nieprawidłowości na zasadność wydanego orzeczenia będzie 
rozpatrywana indywidualnie. 

(akta kontroli str. 63-74, 182-185, 223-224) 

1.4. W latach 2017 – 2020 (I półrocze) przeprowadzono ogółem 144 kontrole (w tym 
36 kontroli sprawdzających) wykonywania badań lekarskich, dokumentacji 
prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń. W badanym 
okresie kontrolami objęto ogółem 120 lekarzy (tj. 42% wpisanych do ewidencji), 
zgodnie z przyjętą zasadą, według której lekarz, u którego stwierdzono 
nieprawidłowości i formułowano zalecenia pokontrolne ujmowany był planie kontroli 
na kolejny rok w celu sprawdzenia realizacji zaleceń. W 2017 r. skontrolowano  
50 lekarzy (22%), w 2018 r. – 46 lekarzy (20%), w 2019 r. – 46 lekarzy (20%) oraz  
w I półroczu 2020 r. – dwóch lekarzy (1%). WOMP okresowo przesyłał do DZ kopie 
dokumentów dotyczących przeprowadzanych kontroli, tj.: wykazy skontrolowanych 
lekarzy, protokoły kontroli, pisma z zaleceniami kierowanymi do kontrolowanych 
oraz odpowiedzi informujące o realizacji zaleceń pokontrolnych. W wyniku analizy 
144 protokołów z przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że wszystkie 
sporządzane były na takim samym druku, który zawierał oznaczone miejsca na 
wpisanie: numeru protokołu i daty kontroli, informacji o celu kontroli (planowa, 
„rekontrola”), podstawy prawnej, danych identyfikacyjnych kontrolowanego i miejsce 
wykonywania badań lekarskich, wyników kontroli dokumentacji wykonywanych 
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badań, w tym dotyczących karty badania lekarskiego oraz zakresu 
przeprowadzonych badań (konsultacji specjalistycznych), liczby wpisów w rejestrze 
wydanych orzeczeń lekarskich oraz wniosków i zaleceń. 

Analiza ustaleń opisanych w protokołach kontroli przeprowadzonych w latach 2017-
2020 (I półrocze) wykazała, że: 

- 31 lekarzy oświadczyło, że nie wykonywali badań lekarskich kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia, 

- 89 lekarzy wydało w roku kontroli od 0 do 1451 orzeczeń (według stanu na 
dzień przeprowadzanej kontroli), 

- nie stwierdzono w dokumentacji badań braku wymaganych oświadczeń  
o stanie zdrowia składanych przez badanego,  

- dwóch lekarzy stosowało w dokumentacji kartę badania niezgodną ze wzorem, 

- u 17 lekarzy w dokumentacji brak było wyników badania poziomu cukru we 
krwi, 

- u siedmiu lekarzy wystąpiły braki wyników badania ostrości wzroku bez 
korekcji, 

- u dwóch lekarzy wystąpiły błędy w dokumentacji badania słuchu, 

- wydano cztery orzeczenia (każde przez innego lekarza) bez wymaganych 
konsultacji diabetologicznych, 

- jedno orzeczenie wydano bezterminowo, pomimo obowiązku ograniczenia 
terminu do pięciu lat z powodu cukrzycy występującej u badanego, 

- jedno orzeczenie dotyczące prawa jazdy kategorii C wydane zostało na 15 lat, 
pomimo wymogu ograniczania okresu do 5 lat. 

Analizowane protokoły nie zawierały informacji o liczbie skontrolowanych badań, 
dokumentacji i orzeczeń. Upoważniony lekarz przeprowadzająca kontrole wyjaśniła, 
że dokumentacja do badania wybierana jest losowo, a liczba kart wybranych do 
kontroli to około kilkadziesiąt, w zależności od ilości badań wykonywanych przez 
uprawnionego lekarza.  

Protokoły z kontroli nie zawierały również informacji o skontrolowaniu 
przekazywania staroście właściwemu według miejsca zamieszkania badanego kopii 
orzeczeń, w których stwierdzono przeciwskazania lub ograniczenia do prowadzenia 
pojazdów. Lekarz przeprowadzająca kontrole wyjaśniła, że w obowiązującej 
dokumentacji medycznej dotyczącej badania lekarskiego osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców – w karcie badania lekarskiego 
nie przewidziano punktu, w którym należałoby udokumentować fakt przekazania 
właściwemu staroście kopii orzeczenia lekarskiego, w związku z tym nie można 
sprawdzić czy była zachowana terminowość. Podała, że w trakcie kontroli pyta 
lekarzy, czy przesyłają kopie orzeczeń w ww. przypadkach oraz przypomina 
o konieczności takiego postępowania. Poinformowała również, że w pojedynczych 
przypadkach w karcie badania zdarzały się wpisy – przekazano do wydziału 
komunikacji. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w latach 2017-2020 (I półrocze) WOMP 
skierował do 35 skontrolowanych lekarzy pisma z zaleceniami, których kopie 
przekazywał do Departamentu Zdrowia. Przesyłał również odpowiedzi lekarzy 
informujące o realizacji zaleceń pokontrolnych. 

Oprócz kontroli planowych, realizowanych w badanym okresie, w 2019 r. WOMP 
przeprowadził na zlecenie Marszałka u dwóch lekarzy dodatkowe kontrole, których 
celem było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonych badań, w związku 
z poinformowaniem przez Prezydenta Elbląga o wydaniu przez nich sprzecznych 
orzeczeń co do braku lub istnienia przeciwskazań do prowadzenia pojazdów 
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mechanicznych. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości w postępowaniu 
w zakresie przeprowadzonych badań i wydawaniu orzeczeń. Według ustaleń 
kontroli przyczyną wydania sprzecznych orzeczeń było nieujawnienie przez 
badanego w złożonym oświadczeniu istotnych informacji o stanie zdrowia. Osoba ta 
po otrzymaniu orzeczenia zawierającego informację o istnieniu przeciwskazań do 
kierowania pojazdem udała się do innego lekarza i nie podała informacji, które były 
podstawą wydania pierwszego orzeczenia. Pismem z 3 października 2019 r. 
Marszałek poinformował Prezydenta Elbląga o wynikach przeprowadzonych kontroli. 

Marszałek nie korzystał z danych i informacji zgromadzonych w Centralnej Ewidencji 
Kierowców. Nie gromadził również informacji o liczbie osób skierowanych przez 
starostów w drodze decyzji administracyjnej na badania lekarskie z tytułu kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu. 

Na podstawie przekazywanych z Ośrodka dokumentów, ważniejsze ustalenia 
z przeprowadzonych kontroli Marszałek ujmował w sporządzanych corocznie 
sprawozdaniach z działalności kontrolnej Urzędu Marszałkowskiego. 
W sprawozdaniu za 2017 rok zawarte zostały ważniejsze wyniki wszystkich 
przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W sprawozdaniach za rok 
2018 i 2019 wyniki zostały zaprezentowane zbiorczo w ujęciu syntetycznym.  

(akta kontroli str. 132-185, 199-222) 

1.5 W latach 2017-2020 (I półrocze) oraz w roku poprzedzającym (2016) sposób 
realizacji przez Marszałka zadań w zakresie nadzoru nad badaniami lekarskimi, 
w tym wystawiania upoważnień i wydawania stosownych decyzji administracyjnych 
nie był kontrolowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Ostatnia kontrola 
w tym zakresie przeprowadzona została w dniach 16-18 października 2013 roku 
i dotyczyła między innymi prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy oraz 
nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich. Z wystąpienia pokontrolnego 
wynikało, że w kontrolowanym okresie Marszałek nie wydał decyzji 
administracyjnych dotyczących wpisu, odmowy wpisu lub skreślenia z ewidencji 
uprawnionych lekarzy. Nie przeprowadzał również żadnych kontroli wykonywania 
badań lekarskich. 

(akta kontroli str. 225-235) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W badanym okresie Marszałek nie zaplanował ani nie przeprowadził kontroli 
wykonywania badań lekarskich w przypadku czterech uprawnionych lekarzy 
zatrudnionych w WOMP. Nieobjęcie kontrolą badań wykonywanych przez ww. 
lekarzy uniemożliwiało sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich 
i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem w odniesieniu do 
kierowców, którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu 
alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.  

Wykonywanie takiego nadzoru należy, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o kierujących 
pojazdami, do zadań marszałka województwa. Należy również zaznaczyć,  
że zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, badaniu lekarskiemu 
przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega kierujący motorowerem, pojazdem 
silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, 
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Zgodnie 
z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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pojazdami i kierowców jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań 
osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki 
medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.  

Marszałek wyjaśnił, że jako organ tworzący WOMP prowadzi stały nadzór nad 
realizowanymi przez ten podmiot zadaniami i to było przyczyną, że w pierwszej 
kolejności planowane były kontrole lekarzy uprawnionych do przeprowadzania 
badań lekarskich nie będących pracownikami WOMP. Dodał jednocześnie, że 
planuje się kontrole lekarzy uprawnionych i zatrudnionych w WOMP przez lekarza z 
zewnątrz, który zostanie upoważniony do przeprowadzenia kontroli wykonywania 
badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz 
wydawania orzeczeń lekarskich konkretnie wskazanych lekarzy. 
Kontrola wykazała, że w ramach sprawowanego nadzoru nad badaniami lekarskimi 
kierowców, Marszałek w 2015 r. zlecił wprawdzie przeprowadzenie kontroli 
wykonywania badań lekarskich w WOMP Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi, 
jednak dotyczyła ona zbadania tylko jednego orzeczenia wydanego przez lekarza 
zatrudnionego w WOMP i podjęta została na wniosek Prokuratury Rejonowej 
Olsztyn-Południe. Przeprowadzono ją 30 marca 2015 r. przez upoważnionego 
przez Marszałka lekarza, zatrudnionego w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. 

(akta kontroli str. 24-62, 82-118, 121-163, 186-188) 

2. Sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych 
w zakresie psychologii transportu oraz nad przedsiębiorcami 
prowadzącymi pracownie psychologiczne, a także prowadzenie ewidencji 
uprawnionych psychologów oraz rejestru przedsiębiorców prowadzących 
pracownię psychologiczną 

2.1. W latach 2017 – 2020 (I półrocze) kontrole wykonywania badań 
psychologicznych ujmowane były w planach kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach kontroli zewnętrznych 
realizowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji, jako element kontroli 
pracowni psychologicznych. W okresie tym zaplanowano przeprowadzenie kontroli 
17 pracowni psychologicznych (5 kontroli pracowni w 2017 r., 5 w 2018 r. oraz  
7 w 2019 r.). Ujęte w planie na 2020 r. kontrole siedmiu pracowni psychologicznych 
przewidziano do przeprowadzenia w II półroczu i wykonano je w okresie od  
24 sierpnia do 14 września 2020 r. Przy typowaniu pracowni do przeprowadzania 
kontroli corocznie sporządzano analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
pracowni psychologicznej wykonującej badania z zakresu psychologii transportu. 
Jako uzasadnienie do przeprowadzenia kontroli najczęściej wymieniano brak 
kontroli od początku prowadzenia działalności, skargi na działalność psychologów 
oraz potrzebę sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń w związku 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi w poprzednich kontrolach. W analizie 
sporządzonej 11 września 2018 r. wskazano m.in., że uzasadnione jest 
przeprowadzenie kontroli w Pracowni Psychologicznej s.c. E. Nowacki, J. Skupiński 
z powodu stwierdzenia w kontroli w 2013 r. nieprawidłowości: brak wywiadu i 
obserwacji badanej osoby, karta badania niezgodna ze wzorem obowiązującego 
rozporządzenia. W latach 2016 – 2020 (do 30 września) do przeprowadzania 
kontroli wykonywania badań psychologicznych i wydawania stosownych orzeczeń 
Marszałek corocznie dokonywał wyboru psychologa (spośród uprawnionych do 
wykonywania badań i wydawania orzeczeń), z którym zawierał umowę-zlecenie na 
wykonanie zaplanowanych kontroli. W badanym okresie każdorazowo wybierany był 
ten sam psycholog, zatrudniony w WOMP. Kontrole przeprowadzane były na 
podstawie art. 43 ust. 7 i art. 40 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
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przedsiębiorców9 oraz art. 88 ustawy o kierujących pojazdami przez zespół 
kontrolny złożony z pracownika Departamentu Infrastruktury i Geodezji oraz 
upoważnionego psychologa. Dokumentacja przeprowadzonych kontroli zawierała 
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz jej zakres, upoważnienia 
dla członków zespołu kontrolnego oraz protokół kontroli pracowni psychologicznej. 
W kontrolowanym okresie stosowano wzór protokołu w formie formularza 
zawierającego wszystkie elementy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę 
na stanowisku kierowcy10 (dalej: rozporządzenie w sprawie badań 
psychologicznych). 

W trakcie niniejszej kontroli Marszałek, zarządzeniem nr 168/2020 z dnia  
15 października 2020 r., wprowadził regulamin kontroli przedsiębiorców 
prowadzących pracownię psychologiczną, przeprowadzanych na mocy ustawy  
o kierujących pojazdami. Usankcjonował w ten sposób m.in. wzory dokumentów 
stosowanych w Urzędzie w ramach kontroli przeprowadzanych w latach 2017-2020, 
tj.: zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, upoważnienia dla 
pracownika Urzędu, upoważnienia dla uprawnionego psychologa oraz protokołu 
kontroli. 

(akta kontroli str. 236-252, 263-288) 

2.2. Ewidencja psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań 
psychologicznych i wydawania stosownych orzeczeń prowadzona przez 
Departament Infrastruktury i Geodezji zawierała wszystkie dane wymagane 
w ustawie o kierujących pojazdami, tj.: nazwisko i imię oraz PESEL, nazwę i adres 
pracowni psychologicznej, w której wykonywane są badania, numer ewidencyjny, 
adnotacje o wykreśleniu z ewidencji oraz inne adnotacje. Według stanu na koniec 
pierwszego półrocza 2020 roku ewidencja ta zawierała dane dotyczące 153 
aktywnych psychologów. W badanym okresie znajdowało się w niej, wg stanu na 
koniec 2016 r., 135 psychologów, 2017 r. – 142, 2018 r. – 146, 2019 r. – 153. 
W badanym okresie w poszczególnych latach wpisano do ewidencji: w 2016 r. –  
11 psychologów, w 2017 r. – siedmiu, w 2018 r. – czterech, w 2019 r. – siedmiu.  
Do końca I półrocza 2020 r. nie dokonywano wpisów do ewidencji dotyczących 
nowych psychologów. W badanym okresie nie było przypadków odmowy wpisu do 
powyższej ewidencji.  

(akta kontroli str. 257-260) 

2.3. W latach 2017-2020 (I półrocze) oraz w roku poprzedzającym Marszałek nie 
skreślił żadnego psychologa z prowadzonej ewidencji psychologów uprawnionych 
do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania stosownych orzeczeń 
w zakresie psychologii transportu. 

(akta kontroli str. 261) 

2.4. W latach 2017 – 2020 (do 30 września) Marszałek przeprowadził ogółem 
24 kontrole pracowni psychologicznych (38% wpisanych do rejestru), w ramach 
których dokonano również kontroli wykonywanych w nich badań psychologicznych. 

Zakres przeprowadzonych kontroli obejmował sprawdzenie wszystkich elementów 
określonych w rozporządzeniu w sprawie badań psychologicznych. Protokoły 
kontroli, każdorazowo sporządzane były według tego samego szablonu i zawierały 
m.in. informację o zatrudnionych psychologach, oznaczenie zgodności warunków 

                                                      
9 Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, ze zm. 

10 Dz.U. poz. 937, ze zm. 
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lokalowych pracowni z wymaganiami wynikającymi z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia 
oraz ocenę tych warunków w formie opisowej.  

Kontrole prowadzenia przez pracownie dokumentacji badań obejmowały 
sprawdzenie zgodności ze wzorem pieczęci pracowni oraz pieczęci psychologa, 
sprawdzenie kompletności dokumentów określonych w § 8 ust. 1 ww. 
rozporządzenia, rejestru osób badanych pod kątem zawierania danych określonych 
w § 8 ust. 2 rozporządzenia, zgodność karty badania ze wzorem oraz sposób 
gromadzenia i przechowywania dokumentacji z badań.  

Sprawdzeniu podlegała stosowana metodyka badań, w tym czy zawiera ocenę sfer 
wymienionych w rozporządzeniu (intelektualnej oraz procesów poznawczych, 
osobowości i psychomotorycznej). Oceniano posiadaną aparaturę (w tym 
udokumentowanie własności), jej stan techniczny i posiadane normy, a także testy 
i legalność ich stosowania. 

Merytoryczną ocenę zasadności wydanych orzeczeń oraz zakres stosowania 
metodyki przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii 
transportu określano na przykładzie badania minimum pięciu losowo wybranych kart 
badania, przy czym w opisie ustaleń zamieszczano numery kontrolowanych kart. 

Sprawdzano liczbę orzeczeń, w których stwierdzono istnienie przeciwskazań 
psychologicznych do kierowania pojazdem (tzw. orzeczeń negatywnych), 
potwierdzenia odbioru przesyłanych negatywnych orzeczeń przez uprawnione 
podmioty, liczbę wniosków o ponowne badanie psychologiczne oraz liczbę 
przebadanych kierowców. 

Protokoły kontroli zawierały ocenę znajomości aktów prawnych regulujących 
zagadnienia prowadzenia badań w zakresie psychologii transportu, tj. ustawy 
o kierujących pojazdami, ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia  
w sprawie badań psychologicznych. 

Każdy protokół zawierał ocenę ogólną i wnioski oraz w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.  

Analiza treści wszystkich 24 protokołów z kontroli pracowni psychologicznych, 
przeprowadzonych w latach 2017-2020 (30 września) wykazała, że w 14 kontrolach 
nie stwierdzono nieprawidłowości, z czego w jednej z nich kontrolujący odnotował 
uwagę dotyczącą bardzo wysokiego poziomu prowadzonych badań. 

W pozostałych 10 kontrolach stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- stosowania testów wycofanych i nieaktualnych oraz nielegalne ich używanie 
(kserowanie), 

- braku w dokumentacji wydanego orzeczenia psychologicznego, 

- braku w dokumentacji wyników wywiadu psychologicznego, 

- wydawania orzeczeń w procesie diagnostycznym opartym o niewystarczający 
materiał otrzymany z testów osobowości, 

- stosowania kart badania niezgodnych z rozporządzeniem, 

- braku skierowań na badania, 

- braku załącznika nr 1 do rozporządzenia, 

- przechowywania testów i dokumentacji w sposób umożliwiający dostęp do nich 
osobom nieupoważnionym, 

- stosowania niezgodnej ze wzorem pieczęci nagłówkowej pracowni 
psychologicznej. 

Do wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, u których stwierdzono 
nieprawidłowości skierowane zostały pisma zobowiązujące do ich usunięcia 
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i poinformowania o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych. Do dokumentacji 
dotyczącej przeprowadzonych kontroli dołączano odpowiedzi przedsiębiorców 
informujące o sposobie realizacji zaleceń.  

Informacje o przeprowadzonych kontrolach, zaleceniach pokontrolnych i realizacji 
zaleceń odnotowywano w prowadzonym rejestrze przedsiębiorców prowadzących 
pracownie psychologiczne.  

(akta kontroli str. 262, 294-405, 456-504) 

2.5. Według stanu na koniec pierwszego półrocza 2020 r. w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wpisanych było  
63 przedsiębiorców. W poszczególnych latach według stanu na koniec każdego 
roku wpisanych było w 2016 r. 55 przedsiębiorców, w 2017 r. – 59, w 2018 r. – 59, 
w 2019 r. – 61. W badanym okresie skreślono z rejestru 7 przedsiębiorców z tego: 
w 2017 r. – trzech, w 2018 r. – trzech, w 2019 r. – jednego przedsiębiorcę. Pięciu 
z nich zostało skreślonych na wniosek przedsiębiorcy, jeden na podstawie art. 73 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz jeden z powodu odmowy 
poddania się kontroli na podstawie art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy o kierujących 
pojazdami. W badanym okresie nie było przypadków ubiegania się o ponowny wpis 
do rejestru skreślonych przedsiębiorców. 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji podał, że prawidłowość 
prowadzonego rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną 
pod względem aktualności danych w nich zawartych weryfikowano poprzez analizę 
zapisów w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Ponadto 
przedsiębiorcy zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy o kierujących pojazdami aktualizowali 
swoje dane w rejestrze. 

(akta kontroli str. 253-256, 289-293, 505) 

2.6. W latach 2016-2020 (I półrocze) sposób realizacji przez Marszałka zadań 
w zakresie nadzoru nad badaniami psychologicznymi, w tym wystawiania 
upoważnień i wydawania stosownych decyzji administracyjnych nie był 
kontrolowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Ostatnia kontrola w tym 
zakresie przeprowadzona została w dniach 16-18 października 2013 roku 
i dotyczyła między innymi prowadzenia rejestru przedsiębiorców, prowadzenia 
ewidencji uprawnionych psychologów, sprawowania nadzoru nad 
przeprowadzaniem badań psychologicznych, wydawania decyzji o skreśleniu 
psychologa, wydawania decyzji o zakazie prowadzenia pracowni psychologicznej. 

(akta kontroli str. 225-235, 253-256, 406) 

2.7. W kontrolowanym okresie Marszałek, jako przewodniczący pracom 
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (dalej: Rada) nie kierował 
do tej Rady wniosków, zapytań lub innego rodzaju inicjatyw mających na celu 
zainteresowanie Rady problematyką prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu  
i środków odurzających. Sekretarz Rady poinformował, że Marszałek polecał 
występowanie do organów, których przedstawiciele są członkami Rady o informacje 
charakteryzujące stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie, 
z uwzględnieniem głównych obszarów zagrożeń, w tym m.in. kierowania pojazdami 
pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie. I tak, na posiedzeniu 
w dniu 8 marca 2017 r. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie poinformował, że ze względu na zdiagnozowanie 
głównych przyczyn niekorzystnego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w województwie, zintensyfikowano działania kontrolne w ramach akcji „Alkohol 
i narkotyki”. Na posiedzeniu Rady w dniu 16 grudnia 2019 r. przekazano m.in. 
informację o najważniejszych działaniach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Olsztynie, w tym o udziale w projekcie Wydziału Prawa 
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i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kryminalne zagadki Olsztyna” 
i uświadamianiu młodzieży zagrożeń wynikających z używania alkoholu w ruchu 
drogowym. Sekretarz Rady poinformował również, że Wojewódzki Ośrodek 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie profilaktyki antyalkoholowej w ruchu 
drogowym realizował w latach 2017-2019 takie działania jak: „Młodzi w ruchu 
drogowym”, „Będę odpowiedzialnym kierowcą”, Szkolenia nauczycieli 
przygotowujące do prowadzenia egzaminów na kartę rowerową oraz prezentację 
działania „alkogogli”. 

(akta kontroli str. 408-455) 

2.8. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji poinformował, że na Zarządzie 
Województwa co pół roku omawiane są sprawozdania z działalności Wojewódzkich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, w których zawarte są liczby przeprowadzonych 
kursów reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej 
i przeciwdziałaniu narkomanii. Podał, że WORD w Olsztynie przeszkolił na kursach 
reedukacyjnych 273 kierujących w 2017 r., 425 w 2018 r., 462 w 2019 r. i 201 
w pierwszym półroczu 2020 r., a WORD w Elblągu - 184 w 2017 r., 220 w 2018 r., 
264 w 2019 r. oraz 140 w 2020 r. Dyrektor DIG podał również, że Urząd 
Marszałkowski nie korzystał z danych o kierujących pojazdami pod wpływem 
środków zabronionych umieszczonych w Centralnej Ewidencji Kierowców z powodu 
braku dostępu do tego systemu. Dodał, że w trakcie kilkuletnich prac nad projektem 
urzędy marszałkowskie brały udział w testowaniu tego systemu jednak do chwili 
obecnej nie został on wdrożony na poziomie urzędów marszałkowskich. 

(akta kontroli str. 253-256)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

W ramach nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych nie wydano 
decyzji administracyjnej o zakazie prowadzenia przez niżej wymienionego 
przedsiębiorcę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu i nie 
skreślono tego przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię 
psychologiczną, do czego zobowiązywał art. 88 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. o kierujących pojazdami, gdyż w trakcie przeprowadzonej kontroli 
stwierdzono rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej. 

W protokole z dnia 28 października 2018 r. z kontroli przeprowadzonej w Pracowni 
Psychologicznej s.c. E. Nowacki, J. Skupiński stwierdzono, że „badania 
psychologiczne prowadzone były niezgodnie z metodyką badań psychologicznych, 
w oparciu o niewłaściwy proces diagnostyczny”. Podano także, że „druga strona 
karty badania psychologicznego, zgodnie ze wzorem, zawierająca dane z wywiadu, 
obserwacji oraz wszystkich przeprowadzonych prób w części aparaturowej 
i pisemnej, została zastąpiona ankietą kierowcy. W związku z tym, wywiad 
psychologiczny oraz obserwacja osoby badanej nie są prowadzone”.  

Stosownie do art. 88 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy rażącym naruszeniem warunków 
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni 
psychologicznej jest przeprowadzanie badań psychologicznych w zakresie 
psychologii transportu niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90.  

W § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 lipca 2014 r. w sprawie 
badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 
określono m.in., że badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 
obejmuje wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej. W ww. przypadku 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zaistniała zatem przesłanka do wydania ww. decyzji, w związku z rażącym 
naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia pracowni psychologicznej 

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji wyjaśnił m.in., że nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, że ww. przedsiębiorca rażąco naruszył warunki wykonywania 
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej. Podał, 
że podczas kontroli stwierdzono niespełnienie wszystkich wymagań narzuconych 
przez rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców, jednak jego 
zdaniem nie uprawnia to organu kontrolującego do bezwzględnego wydania zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej takiemu przedsiębiorcy. W związku z tym 
zastosowano art. 88 ust. 2 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami, który stanowi, że 
w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza 
termin ich usunięcia. Dodał również, że przedsiębiorca w piśmie z dnia 30 listopada 
2018 r. otrzymał zalecenia pokontrolne, które zrealizował. 

Zdaniem NIK, w sytuacji gdy kontrola przeprowadzona przez Marszałka ujawniła 
prowadzenie badań psychologicznych w sposób nie spełniający wymagań 
określonych w rozporządzeniu w sprawie badań psychologicznych należało, 
stosownie do wymogu określonego w art. 88 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 88 ust. 5 
pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, wydać decyzję administracyjną o zakazie 
prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii 
transportu.  

 (akta kontroli str. 319-329, 506-509)  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag, a na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące wnioski:  

 Podjęcie działań zmierzających do objęcia nadzorem badań lekarskich 1.
wykonywanych przez lekarzy WOMP, wobec osób, które skierowane zostały na 
takie badania w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 

 Skontrolowanie Pracowni Psychologicznej s.c. E. Nowacki, J. Skupiński w celu 2.
zweryfikowania prowadzenia przez ten podmiot badań psychologicznych 
w zakresie psychologii transportu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań 
psychologicznych.  

 

V. 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. 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. 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych 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. 

 

Olsztyn,    23  grudnia 2020 r. 
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