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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/138 – Usuwanie drzew z terenu nieruchomości gminnych i zagospodarowanie 
pozyskanego drewna.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Arkadiusz Kłonowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 83495 z  4 grudnia 2012 r.  

2. Klaudia Dziamska, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 83494 z  4 grudnia 2012 r. 

[Dowód: akta kontroli str.1-4] 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie (dalej: Starostwo), ul. 17 Stycznia 143 
64-400 Międzychód  
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Julian Mazurek, Starosta Międzychodzki (dalej: Starosta) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie, w latach 2010-2012 (do 
30 września).   
 
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wykonywania przez 
Starostwo czynności sprawdzających realizację wydanych zezwoleń na usunięcie 
drzew oraz w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, 
a także badania skarg i wniosków. 
Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła nieprawidłowości w zakresie 
wydawania zezwoleń na usunięcie drzew oraz funkcjonowania kontroli zarządczej. 
Nie miały one jednak zasadniczego wpływu na działalność kontrolowanej jednostki 
oraz nie rzutowały na ważność wydanych zezwoleń.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
 
1. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew 

 
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2012 r. Starosta udzielił, na 
podstawie art. 83 ust. 1, w związku z art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody2 (dalej: ustawa) 21 zezwoleń3 dotyczących usunięcia drzew 
i krzewów z terenu nieruchomości zajętych pod inwestycje i remonty, w tym gminie 
Międzychód – 11, gminie Chrzypsko Wielkie – jednego, gminie Sieraków – siedmiu 
oraz gminie Kwilcz – dwóch. Ogólna liczba wydanych w kontrolowanym okresie 
zezwoleń na usunięcie drzew z terenów nieruchomości gminnych wyniosła 232. 
 

 [Dowód: akta kontroli str. 89-104,110] 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje, w ocenie ogólnej i przy ocenach cząstkowych, 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, 
pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
2 Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm. 
3 Dalej: kontrolowane zezwolenia. 
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Kontrolą objęto wszystkie ww. postępowania w sprawach o udzielenie zezwoleń na 
usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych zajętych pod inwestycje 
i remonty. Pięć kontrolowanych zezwoleń zostało udzielonych na podstawie 
wniosków zawierających wszystkie elementy wymagane dyspozycją art. 83 ust. 4 
ustawy. Pozostałe 16 zezwoleń wydano mimo, że wnioski nie zawierały wszystkich 
elementów wymaganych przepisami ustawy. W dwóch przypadkach4, zezwolenia 
dotyczyły usunięcia drzew w obrębie pasa drogi publicznej. Zgodnie z dyspozycją 
art. 83 ust. 2a ustawy, zostały one wydane po uzgodnieniu z regionalnym 
dyrektorem ochrony środowiska. Żadne ze skontrolowanych zezwoleń nie dotyczyło 
usunięcia drzew na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku 
narodowego albo rezerwatu przyrody. W 12 przypadkach przed wydaniem 
zezwolenia dokonano oględzin, zgodnie z art. 83 ust. 2c ustawy, w zakresie 
występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych (nie wykazały one ich 
występowania). W toku oględzin, pracownicy Starostwa weryfikowali ilość i obwody 
pni drzew przeznaczonych do usunięcia. W pozostałych dziewięciu przypadkach 
wnioski o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew złożono przed 20 lipca 2010 r. 
(przeprowadzenie oględzin, w zakresie występowania gatunków chronionych nie 
było wymagane). W każdym przypadku pracownicy Starostwa sporządzili protokoły 
z oględzin.  

[Dowód: akta kontroli str. 111-152] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze5 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 
1. Niezgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego6 (dalej: kpa) w przypadku 16 postępowań o wydanie zezwoleń na 
usuniecie drzew i krzewów, Starosta nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia 
braków we wnioskach mimo, że nie spełniały one wszystkich wymagań określonych 
w art. 83 ust. 4 ustawy. Opisane zaniechanie skutkowało wydawaniem zezwoleń na 
podstawie niekompletnych wniosków i koniecznością dokonywania uzupełniających 
ustaleń w tej materii podczas oględzin przez pracowników Starostwa. Dotyczyło to 
wniosków złożonych przez Gminy: Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, 
Sieraków, w których nie podano: nazw gatunków drzew (pięć wniosków), obwodów 
pni drzew (jeden wniosek), przeznaczenia terenu, na którym rosły drzewa (dwa 
wnioski), przyczyn usunięcia drzew (pięć wniosków), zamierzonego terminu 
usunięcia (14 wniosków), rysunku lub mapy określającej usytuowania drzew (jeden 
wniosek) oraz ilości drzew przeznaczonych do usunięcia (jeden wniosek).  

 

[Dowód: akta kontroli str. 111-114, 119-124, 127-136, 139-140, 143- 144, 147-152] 

NIK nie podziela wyjaśnień Wicestarosty Międzychodzkiego według, którego 
„wnioski uzupełniono podczas lustracji terenowych, a protokoły oględzin traktowano 
jako uzupełnienie wniosków, […] taka praktyka pozwala wyeliminować zbędną 
korespondencję i konieczność sporządzania przez gminę nowego wniosku”. 

[Dowód: akta kontroli str. 252-256] 

NIK wskazuje na to, że takie postępowanie prowadzi do utrwalenia się praktyki, 
która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, co skutkuje do facto zwolnieniem 
wnioskodawców z realizacji ich ustawowych obowiązków. 
2. NIK negatywnie ocenia wydanie pięciu zezwoleń na podstawie wniosków 
nieokreślających nazwy gatunków 32 drzew. Skutkiem niepodania tych danych - 

                                                      
4 OS-613.1.30.2011 z 18 lipca 2011 r.; OS-6135/71/10 z 23 marca 2011 r. 
5 Spośród kontrolowanych zezwoleń  
6 Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. 
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także w zezwoleniach - był brak możliwości zweryfikowania prawidłowości 
naliczonych opłat, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy oraz w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew7. Przepisy te uzależniają ustalenie 
opłaty za usunięcie drzew nie tylko od rodzaju, ale i od gatunku drzewa.  

[Dowód: akta kontroli str. 111,113, 115,121, 143] 

Jak wyjaśnił Wicestarosta, w przeważającej ilości przypadków, w toku oględzin 
ustalono, iż drzewa przeznaczone do usunięcia to gatunki pospolite i naliczano 
podstawową stawkę opłaty, zgodnie z tabelą. W pozostałych sytuacjach, w razie 
wątpliwości związanych z rozpoznaniem gatunku i w uzgodnieniu z wnioskodawcą, 
przyjmowano stawki wyższe, również wynikające z tabeli. 

 [Dowód: akta kontroli str. 252-257] 

Podkreślenia wymaga to, że w protokołach oględzin, do których przeprowadzania 
odwołuje się jednostka kontrolowana, tylko w jednym przypadku (na pięć) znalazł 
odzwierciedlenie fakt ustalania gatunku drzew i to w odniesieniu nie do wszystkich 
drzew objętych wnioskiem. W ocenie NIK świadczy to o nierzetelnym realizowaniu 
obowiązków przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa 
związanych z ochroną zadrzewień. 

 [Dowód: akta kontroli str. 143] 

Osobami odpowiedzialnymi za wymienione nieprawidłowości były: Olga Grobelna – 
inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Marek Figlarz p.o. 
kierownika tego wydziału oraz Jędrzej Schubert, Wicestarosta.  

[Dowód: akta kontroli str. 60, 245-249] 

NIK zwraca uwagę, iż Starosta wydał dwie decyzje8 zezwalające Gminie 
Międzychód na usunięcie łącznie 49 drzew, pomimo że Gmina występując 
z wnioskiem o wydanie zezwoleń nie była ujawniona, jako właściciel nieruchomości, 
ani ich posiadacz (do wniosków nie załączono zgody właściciela). Z treści wypisów 
z ewidencji gruntów i budynków wynika, że ich właścicielem był Skarb Państwa. 
Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną9, podstawą do ujawnienia w księdze 
wieczystej przejścia na własność jednostek samorządu terytorialnego zajętych pod 
drogi nieruchomości, jest ostateczna decyzja wojewody. Natomiast w dniach 
złożenia wniosków o zezwolenie na usunięcie drzew (3 grudnia 2010 r. i 16 
listopada 2011 r.), Gmina nie posiadała decyzji Wojewody. Decyzja stwierdzająca 
nabycie z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. przedmiotowych działek, została 
wydana 5 grudnia 2012 r., tj. odpowiednio 623 dni i 379 dni po wydaniu przez 
Starostę decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Jak wynika z wyjaśnień  
Wicestarosty działki te były przewidziane do komunalizacji i jako drogi nie zaliczały 
się do żadnej kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - w związku 
z czym uznano, że zgodnie z przepisami ustawy reformującej administrację 
publiczną i o drogach publicznych, są to drogi gminne. 

[Dowód: akta kontroli str. 105-109,123,125, 252, 255] 

NIK dostrzega, że przedmiotowe decyzje Wojewody miały jedynie charakter 
deklaratoryjny, a nabycie przez Gminę prawa własności do tych nieruchomości 
nastąpiło z mocy prawa już z dniem 27 maja 1990 r. Przeprowadzona przez 
Starostwo analiza stanu prawnego tych nieruchomości, pomimo braku decyzji 
Wojewody, była zatem trafna. Podkreślić jednak należy, że takie pośrednie, 

                                                      
7 Dz. U. 2004 r. Nr 228 poz. 2306, ze zm. 
8 nr OS-6135/71/10 z 23 marca 2011 r. oraz nr OS-613.1.60.2011 z 22 listopada 2011 r. 
9 Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm. 
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obarczone ryzykiem błędu ustalanie stanu prawnego nieruchomości, nie powinno 
być dalej praktykowane. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. 
 

2. Wykonywanie czynności sprawdzających realizację 
wydanych zezwoleń na usunięcie drzew. 
 

Opłaty za usunięcie drzew ustalono w 18 kontrolowanych decyzjach10. Łączna ich 
wysokość wyniosła 1.708.093,23 zł, w tym: 884.234,13 zł – w 2010 r., 523.073,47 zł 
– w 2011 r. oraz 300.785,63 zł – w 2012 r. Termin uiszczenia ww. opłat odroczono,  
na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy na okres trzech lat, od dnia wydania zezwoleń 
(zezwolenia przewidywały  zastąpienie usuwanych drzew innymi drzewami). Nie 
naliczono opłat za usuwanie drzew z terenów zajętych pod inwestycje (trzy 
decyzje)11, w związku z przebudową dróg publicznych i zabiegami pielęgnacyjnymi 
na terenach zieleni komunalnej, parków gminnych oraz z uwagi na zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych (art. 86 ust 1 
pkt 4,6 i 8 ustawy).  
W 20 decyzjach, zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy wydanie zezwolenia uzależnione 
było od przesadzenia drzew albo ich zastąpienia innymi drzewami lub krzewami 
(przewidziano nasadzenie 139 drzew i 827 krzewów, w zastępstwie za 173 drzewa 
usuwane). W 19 zezwoleniach przewidziano obowiązek posadzenia drzew 
liściastych w ilości nie mniejszej niż ilość drzew usuniętych, a w jednym – obowiązek 
zasadzenia, w miejsce 10 drzew, 827 krzewów, a także bylin i pnączy. W siedmiu 
decyzjach nałożono obowiązek posadzenia drzew w miejscu niekolidującym 
w przyszłości z infrastrukturą techniczną i zabudową. W sześciu przypadkach 
nałożono na gminy obowiązek utrzymywania nowych nasadzeń w należytym stanie 
zdrowotnym, poprzez właściwą pielęgnację, w celu zachowania ich żywotności oraz 
obowiązek niezwłocznego informowania Starostwa o terminie dokonanych 
nasadzeń. 

[Dowód: akta kontroli str. 74-104, 111-152] 

W żadnym z 18 zezwoleń, w których ustalono opłaty za ich usunięcie, termin ich 
uiszczenia12 przez gminy nie minął przed zakończeniem czynności kontrolnych13. 
Przyczyną tego faktu było odraczanie, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami 
przez Starostę terminu zapłaty na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia. 
W konsekwencji, nie zaistniała jeszcze w tym zakresie ewentualna potrzeba 
naliczania i egzekwowania odsetek za zwłokę. 

[Dowód: akta kontroli str. 74-104, 111-152] 

Jak wyjaśnił Wicestarosta, w okresie od 1 stycznia 2010 r do 30 września 2012 r. nie 
miały miejsca przypadki nakładania kar za usuwanie drzew bez zezwolenia na 
którąkolwiek z gmin z terenu powiatu międzychodzkiego. 

[Dowód: akta kontroli str. 253, 257] 

W przypadku dziewięciu zezwoleń14 wydanych w latach 2006-2009, termin trzech lat 
od wskazanych w nich dat dokonania nasadzeń – o którym mowa w art. 84 ust. 4 
ustawy – upłynął w okresie od 1 stycznia 2010 do 30 września 2012 r. W ośmiu 

                                                      
10 Kolejno w latach 2010-2012 (do 30 września) było to: sześć, dziesięć i dwie decyzje. 
11 Raz w 2010 r. i dwa razy w 2011 r.  
12 Każdorazowo termin ten był odraczany przez starostę na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia. 
13  tj. przed 21 grudnia 2012 r. 
14 OS-6135/7/06, OS-6135/19/06, OS-6135/26/06, OS-6135/27/06/1/07, OS-6135/39/06, OS-6135/40/06, OS-6135/46/06, OS-
6135/61/07, OS-6135/79/07. 
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przypadkach podjęto postępowania dla ustalenia żywotności posadzonych drzew, 
każdorazowo w toku przeprowadzonych oględzin ustalając, iż wnioskodawcy 
dokonali nasadzeń zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach. W konsekwencji, 
zgodnie z treścią art. 84 ust. 5 ustawy należność z tytułu ustalonej opłaty za 
usunięcie drzew lub krzewów podlegała umorzeniu przez organ właściwy do 
naliczania i pobierania opłat. W przypadku jednej decyzji nie dokonano oględzin 
oraz nie umorzono należności z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew, gdyż 
trzyletni okres od dokonania nasadzeń upłynął 10 września 2012 r. W pozostałych 
przypadkach postępowanie w celu ustalenia żywotności dokonanych nasadzeń 
podejmowano w terminie od dziewięciu dni do dwóch lat i dziewięciu miesięcy od 
upływu przedmiotowego okresu. Skutkiem tego, nie miały miejsca ewentualne 
sytuacje przedawnienia się obowiązku uiszczenia opłat z uwagi na upływ pięciu lat, 
liczonych od końca roku, w którym skończył się termin uiszczenia danej opłaty (art. 
87 ust. 1 ustawy). 

[Dowód: akta kontroli str. 153-155] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 
 

3. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego, kontroli 
wewnętrznej i kontroli zarządczej oraz badanie skarg 
i wniosków w zakresie spraw objętych kontrolą. 
 

3.1 Rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie spraw objętych 
kontrolą. 

 
W latach 2010-2012 (do 30 września) do Starostwa nie wpłynęła żadna skarga ani 
wniosek w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew oraz wykonywania 
czynności sprawdzających realizację wydanych zezwoleń na ich usunięcie. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 61-73, 243-244] 

3.2 Funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli 
wewnętrznej w zakresie spraw objętych kontrolą.  

 
Stosownie do treści art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych15, Starostwo w 2010 r. nie było zobligowane do prowadzenia audytu. 
Obowiązek taki istniał natomiast w latach 2011-2012 i był realizowany poprzez 
współpracę z audytorem zewnętrznym, posiadającym stosowne uprawnienia.   
 

[Dowód: akta kontroli str. 188-189, 198-242] 

W planach audytu na lata 2011-2012 nie ujęto zagadnień związanych 
z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew. Wskazano natomiast, że w kolejnych 
latach audytem powinien zostać objęty m.in. obszar ochrony środowiska. 
   

[Dowód: akta kontroli str. 190-197] 

                                                      
15 Dz. U. Nr 157 poz.1240, ze zm. 
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W strukturze Starostwa w latach 2010-2012 (do 30 września), wyodrębniono 
stanowisko do spraw kontroli. W planach kontroli wewnętrznej nie ujęto kwestii 
wydawania zezwoleń na usuwanie drzew oraz wykonywania czynności 
sprawdzających realizację wydanych zezwoleń na ich usunięcie. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 35, 54-55, 178-187] 

W wyjaśnieniach, Alina Napierała, inspektor do spraw kontroli podała, że kontrola 
w tym zakresie nie była planowana i przeprowadzana, ponieważ brak było 
jakichkolwiek sygnałów o nieprzestrzeganiu przepisów w zakresie wydawania 
zezwoleń na usunięcie drzew oraz z powodu ograniczonych zasobów kadrowych 
(jeden etat kontrolerski).  

[Dowód: akta kontroli str. 262-263] 

W planie kontroli na lata 2010-2012 (do 30 września) przewidziano odpowiednio 12, 
13 oraz 14 kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych Starostwa. Spośród 
dziewięciu komórek organizacyjnych jedynie Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami został skontrolowany (w 2011 r.). 
    

[Dowód: akta kontroli str. 178-179, 182-183, 187] 

3.3 Funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie spraw 
objętych kontrolą 
 

W zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew w Starostwie kontrolę 
zarządczą wykonywano zgodnie z zarządzeniami Starosty nr OR-0135/12/2010 
z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz nr OR.120.6.2011 z dnia 17 marca 2011 r. 
  

[Dowód: akta kontroli str. 156-174] 
 
Zgodnie z wyjaśnieniami Wicestarosty, kontrola była sprawowana przez kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej: wydziału) na bieżąco 
i polegała głównie na sprawdzeniu naliczenia opłat za usunięcie drzew i krzewów 
oraz prawidłowości wydawanych decyzji. Ponadto, wszyscy pracownicy wydziału 
zobowiązani byli do samokontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy 
w oparciu o obowiązujące przepisy i obowiązki wynikające z przydzielonych zadań. 
   

[Dowód: akta kontroli str. 253, 257] 
 
Dokumentowanie sprawowania kontroli zarządczej nie było regułą. Kontrola taka, 
jak wynika z protokołu kontroli zarządczej w stosunku do trzech postępowań została 
wykonana 5 marca 2012 r. Ponadto, Olga Grobelna, inspektor prowadząca sprawy 
związane z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczaniem 
opłat, uczestniczyła (27 stycznia 2011 r.) w szkoleniu w zakresie zezwoleń i kar za 
usuwanie drzew i krzewów przydrożnych, co miało na celu zminimalizowanie ryzyka 
popełnienia błędów przy czynnościach związanych z wydawaniem decyzji.    

[Dowód: akta kontroli str. 253, 257-261] 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze 
stwierdzono nieprawidłowości, w funkcjonowaniu kontroli zarządczej. W świetle 
nieprawidłowości opisanych na stronie 3 i 4 niniejszego wystąpienia, procedury 
kontroli zarządczej w tym zakresie były nieskuteczne. 
  
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości  
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

 
Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16, wnosi o: 

1. Wzywanie gmin do uzupełniania braków formalnych wniosków o wydanie 
zezwoleń na usunięcie drzew, w przypadkach, gdy wnioski te nie zawierają 
wszystkich elementów wymaganych treścią art. 83 ust. 4 ustawy.    

2. Zapewnienie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej. 
3. Rzetelne dokumentowanie ustaleń dotyczących zebranego materiału 

dowodowego rozpatrywanych spraw.  
 

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 Poznaniu. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 
 
Poznań, dnia   21 stycznia 2013 r. 

  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontrolerzy 

 
 
 

Dyrektor 
 
 
 

Krzysztof Matuszek 
 

 z up. Wicedyrektor 

Arkadiusz Kłonowski 
 

Starszy inspektor kontroli państwowej                    

  
 

 
 

Klaudia Dziamska 
 

Inspektor kontroli państwowej 

 

 
 

  

 

                                                      
16 Dz. U. z 2012 r. poz. 82, ze zm. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


