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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/102 – Eksploatacja kopalin ze złóż województwa wielkopolskiego 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 90960 z dnia 4 czerwca 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów (dalej: 
„Starostwo”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski (dalej: „Starosta”) 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
realizację przez Starostę Ostrzeszowskiego zadań organu administracji geologicznej 
w latach 2012-2013. 

Podstawą sformułowania oceny ogólnej były działania zapobiegające nielegalnej 
eksploatacji kopalin. NIK pozytywnie oceniła również przestrzeganie wymogów 
określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze przy prowadzeniu postępowań 
o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Nieprawidłowości dotyczyły 
nieutworzenia i nieobsadzenia stanowiska geologa powiatowego. Ponadto w wyniku 
kontroli stwierdzono nieskuteczny nadzór geologiczny oraz nieegzekwowanie od 
przedsiębiorców terminowego informowania o zmianach zasobów złoża kopaliny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja nadzoru geologicznego 

1. Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 
i górnicze2 – dalej „Prawo geologiczne i górnicze”, realizowane były w Starostwie 
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (dalej „Wydział Ochrony 
Środowiska”) przez kierownika Wydziału3. Do obowiązków kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska należały także zadania m.in. z zakresu rolnictwa. Zakres 
zadań Wydziału Ochrony Środowiska opisany został w regulaminie organizacyjnym 
z dnia 3 listopada 2010 r., uwzględniającym stan prawny zadań z zakresu geologii 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm. 
3 Obowiązki powierzono w zakresie czynności z dnia 16 lutego 2010 r. (oznaczony OR 0114/02/10) oraz w zakresie czynności 
z dnia 4 czerwca 2012 r. (oznaczony OR 2003.13.2012). 
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sprzed 1 stycznia 2012 r4. Nadzór nad realizacją tych zadań sprawowała 
Wicestarosta Ostrzeszowski5. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-20, 20a-20c, 57, 58, 156, 165) 

2. W strukturze organizacyjnej Starostwa nie zostało utworzone stanowisko geologa 
powiatowego i nie zatrudniono pracownika na stanowisku geologa powiatowego. 
Zadania administracji geologicznej powierzono 1 marca 1999 r. pracownikowi, który 
nie posiadał wykształcenia w dziedzinie geologii oraz stażu pracy przewidzianego 
dla tego  stanowiska (por. załącznik nr 3 Tabeli IV B poz. 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych6). Osoba ta legitymowała się wykształceniem wyższym rolniczym.  

(dowód: akta kontroli str. 6-20, 58, 171) 

3. W Starostwie nie zostały opracowane i wdrożone pisemne procedury określające 
postępowanie przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kruszywa oraz dotyczące 
nadzoru geologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 58) 

Do realizacji zadań starosty wynikających z Prawa geologicznego i górniczego, 
w Starostwie nie były wykorzystywane mapy i opracowania wydane przez 
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Zdaniem Starosty „lokalizacje 
zakładów górniczych są znane staroście i Wydziałowi Ochrony Środowiska, we 
wnioskach koncesyjnych załączone są lokalizacje, w związku z tym nie było 
potrzeby korzystania z map PIG”. 

(dowód: akta kontroli str. 156, 165) 

4. Zadania związane z nadzorem geologicznym zostały zapisane w zakresie 
obowiązków kierownika Wydziału Ochrony Środowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20, 58-59, 82-83) 

5. Zadania dotyczące procesu wydawania koncesji oraz nadzór nad ich realizacją, 
należały także do obowiązków kierownika Wydziału Ochrony Środowiska. 
Pracownik ten nie posiadał wykształcenia w dziedzinie geologii. W dniu 10 lutego 
2014 r. kierownik Wydziału Ochrony Środowiska uczestniczył w szkoleniu 
zatytułowanym „Koncesje na wydobycie kopalin ze złóż, kontrola działalności 
wynikającej z koncesji oraz nielegalna eksploatacja kopalin – rola i zadania 
administracji geologicznej”, organizowanym przez Stowarzyszenie Kopalń 
Odkrywkowych we Wrocławiu. Zadaniami z zakresu geologii, określonymi w ustawie 
prawo geologiczne i górnicze, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska zajmował 
się nieprzerwanie od dnia 1 marca 1999 r. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20, 58-59, 82-83, 164, 171) 

6. W 2012 r., kierownik Wydziału Ochrony Środowiska wydał pięć decyzji 
administracyjnych udzielających koncesji na wydobywanie kopalin, a w 2013 r. 
wydał trzy takie decyzje. Przy wydawaniu tych decyzji, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska korzystał z bezterminowego upoważnienia Starosty Ostrzeszowskiego 
udzielonego w dniu 1 marca 1999 r. na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

                                                      
4 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.) utraciła moc w dniu 
31 grudnia 2011 r. Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  – 
dalej „Prawo geologiczne i górnicze”. 
5 Zarządzenie nr 48/2010 Starosty Ostrzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. nadzór powierzono Pani Zofii Witkowskiej 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 1050 ze zm. 
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5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym7 - dalej „ustawa o samorządzie 
powiatowym”. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 21-56) 

7. Opis zadań związanych z nadzorem geologicznym (ujęty w zakresie obowiązków 
kierownika Wydziału Ochrony Środowiska), sformułowano w następujący sposób: 
„nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu 
kopalin pospolitych”; „nakazywanie przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia 
albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku gdy 
przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnionej dokumentacji mierniczo-geologicznej”; 
„sprawowanie nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo-geologiczną w zakresie 
pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu”; „nakazywanie stosowania 
obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu górniczego”8 oraz „wymierzanie 
opłat eksploatacyjnych podwyższonych za wydobycie kopalin dla przedsiębiorców 
nie posiadających koncesji”; „nakazanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom 
wykonującym prace geologiczne”; „nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi 
prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych”9. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20) 

8. Analiza zatrudnienia, m.in. w Wydziale Ochrony Środowiska, była przedmiotem 
audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Starostwie w dniach 1 kwietnia – 31 
sierpnia 2013 r. Audytorzy nie stwierdzili nieprawidłowości w sposobie organizacji 
i realizacji zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 59, 60-81) 

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

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 2 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego, 
zadania administracji geologicznej wykonuje starosta przy pomocy geologa 
powiatowego. Starosta nie dokonywał naborów na stanowisko geologa 
powiatowego10, nie zatrudnił geologa powiatowego. Zadania administracji 
geologicznej były wykonywane przez pracownika nie posiadającego kwalifikacji 
w zakresie geologii. NIK wskazuje, że mając na uwadze specyfikę spraw 
regulowanych Prawem geologicznym i górniczym, intencją ustawodawcy było 
zapewnienie działania organów administracji geologicznej przy udziale osób 
posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia zawodowe. 

(dowód: akta kontroli str. 6-20) 

Według wyjaśnień Starosty, „nie zatrudniono osoby na geologa powiatowego ze 
względu na trudności z obsadzeniem tego stanowiska Poza tym, zadania dotyczące 
geologii są zadaniami z zakresu administracji rządowej, na które wojewoda nie 
zabezpieczył i nie przekazał środków powiatowi”. Starosta nie podał na czym 
polegały te  trudności. NIK wskazuje, że Starosta nie podjął działań w celu 
zatrudnienia geologa powiatowego, gdyż nie ogłaszał naboru na to stanowisko.  

(dowód: akta kontroli str. 57, 58) 

Starosta wyjaśnił, że „nie występował do wojewody o pozyskanie dodatkowych 
środków na realizację zadań określonych w Prawie geologicznym i górniczym 
z uwagi na niewielkie szanse ich uzyskania. W najbliższym czasie, Zarząd Powiatu 

                                                      
7 j. t. Dz. U. 2013 r., poz. 595 
8 Zadania ujęte w zakresie czynności z dnia 16 lutego 2010r. 
9 Zadania ujęte w zakresie czynności z dnia 4 czerwca 2012r. 
10 Na podstawie strony BIP Powiatu Ostrzeszowskiego (http://bip.wokiss.pl/ostrzeszowp/index.php?pid=483) 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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wystąpi do wojewody o zabezpieczenie środków na obsługę etatową w zakresie 
geologii i kopalin. Zadania określone w ustawie Prawo geologiczne i górnicze 
zlecone Staroście Ostrzeszowskiemu, finansowane są w całości ze środków 
własnych powiatu11. Środki finansowe na realizację ww. zadań nie są wyodrębnione 
w budżecie powiatu. Na realizację zadań wynikających z Prawa geologicznego 
i górniczego, Powiat Ostrzeszowski nie otrzymywał w latach 2012-2013 dotacji 
celowej. Z informacji Wojewody wynika, że Powiat może ubiegać się o dotację na 
obmiary geodezyjne nielegalnych eksploatacji złóż bez koncesji, jednak w latach 
2012-2013 nie było takich przypadków”. 

 (dowód: akta kontroli str. 156, 165, 167, 170) 

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

 

2. Przebieg postępowań przy udzielaniu koncesji 

1. W latach 2012-2013 wydano osiem decyzji koncesyjnych na eksploatację kopalin 
ze złóż, z tego pięć12 w 2012 r. i trzy13 w 2013 r., oraz sześć decyzji w sprawie 
zmiany koncesji, z tego dwie decyzje w 2012 r. oraz cztery w 2013 r. Przyczyną 
zmiany sześciu decyzji koncesyjnych był upływający termin ich ważności, a zmian 
dokonano w okresie ważności zmienianych decyzji. Do wniosków o zmianę decyzji 
koncesyjnych, przedsiębiorcy załączyli dokumenty określone w przepisie art. 24 
ust. 2 pkt 1 Prawa geologicznego i górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56, 86) 

Starosta wyjaśnił, że w Starostwie nie wprowadzono sformalizowanego trybu 
postępowania w sprawach zmian koncesji na wydobywanie kopalin14, a jednolite 
postępowanie przy dokonywanej na wniosek przedsiębiorcy, zmianie koncesji na 
wydobywanie kopalin, jest wynikiem stosowania przepisu art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 156, 165) 

2. Starostwo posiadało niezbędne dane dotyczące koncesji obowiązujących 
w latach 2012-2013, oraz wydanych w latach wcześniejszych, na podstawie których 
(w kontrolowanym okresie) prowadzona była działalność wydobywcza. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56, 85-89, 92-94, 96-98, 100, 103, 106-107) 

3. W objętym kontrolą okresie obowiązywało 30 decyzji koncesyjnych na 
eksploatację kopalin ze złóż pospolitych. Nie wydano w tym okresie decyzji 
odmawiającej udzielenia koncesji. Likwidacji uległy dwa zakłady górnicze15, 
a rekultywację terenu po tych zakładach Starosta uznał za prawidłowo wykonaną. 

                                                      
11 Przeznaczenie środków własnych powiatu: część etatu pracownika, który zajmuje się sprawami z zakresu Prawa 
geologicznego i górniczego – dz. 750, rozdział 750020, § 4010, § 4040, § 4110 ; podróże służbowe – dz. 750, rozdział 750020, 
§ 4410; materiały i wyposażenia – dz. 750, rozdział 750020, § 4210; szkolenia – dz.750, rozdział 750020, § 4700. 
12 Decyzje wydane w 2012 r.: nr OS.6522.7.1.2012 WK z dnia 4 stycznia 2012r.; nr OS.6522.4.2012 WK z dnia 13 sierpnia 
2012r.; nr OS.6522.2.2012 WK z dnia 31 maja 2012r.; nr OS.6522.1.2012 WK z dnia 24 kwietnia 2012r.; nr OS.6522.5.2012 
WK z dnia 29 sierpnia 2012r. 
13 Decyzje wydane w 2013r.: nr OS.6522.4.2013 WK z dnia 11 czerwca 2013r.; nr OS.6522.3.2013 WK z dnia 10 kwietnia 
2013r.; nr OS.6522.9.2013 WK z dnia 30 grudnia 2013r. 
14 Określonych w art. 34 Prawa geologicznego i górniczego. 
15 W dniu 10 lipca 2012r. zlikwidowany został zakład eksploatujący złoże TOKARZEW III (przedsiębiorca zakończył wydobycie 
w 2011 r.), a w dniu 28 sierpnia 2013 r. zakład eksploatujący złoże TOKARZEW IV (przedsiębiorca zakończył wydobycie w II 
półroczu 2012 r.). W obu przypadkach od wydanych decyzji, na podstawie których zlikwidowano zakład górniczy, nie 
wniesiono odwołania. Starosta w obu przypadkach wydał decyzje o przyjęciu rekultywacji i uznaniu jej za prawidłowo 
wykonaną (nr GG.6124.1.2013 z dnia 26.06.2013r. dotyczącą złoża TOKARZEW III; nr GG.6124.2.2013 z dnia 2.07.2013r. 
dotyczącą złoża TOKARZEW IV). 
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(dowód: akta kontroli str. 87-89, 90, 100, 103, 106-107) 

4. Udzielenie ośmiu koncesji na wydobywanie kopalin (w latach 2012-2013), 
poprzedziło złożenie przez wnioskodawców wymaganych dokumentów określonych 
w art. 24 ust. 1 Prawo geologiczne i górnicze, za wyjątkiem - wymaganego 
przepisem art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa geologicznego i górniczego - udokumentowania 
środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego 
wykonywania zamierzonej działalności. W wyniku oględzin eksploatacji sześciu złóż 
kopalin pospolitych16 przeprowadzonych w toku kontroli NIK, stwierdzono m.in. 
nieprawidłowe (niezgodne z wymogami określonymi w koncesji) wykonywanie 
działalności, polegające na nieoznakowaniu bądź niewystarczającym oznakowaniu 
obszaru i terenu górniczego oraz niezamieszczeniu na terenie czterech czynnych 
zakładów górniczych: informacji o adresach i numerach telefonów najbliższych 
jednostek straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego oraz sposobach ich 
wezwania; informacji o numerze alarmowym 112; instrukcji postępowania 
w przypadku pożaru; nieoznakowanie dróg komunikacyjnych oraz dojść do miejsc 
i stanowisk pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 21-56, 108-155) 

5. Wnioskodawcy ubiegający się o uzyskanie koncesji na wydobywanie kopalin, 
udokumentowali organowi koncesyjnemu posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości, na których zamierzali prowadzić działalność wydobywczą. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56) 

6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, każdorazowo poprzedzono 
uzgodnieniem z właściwym wójtem, burmistrzem w zakresie zgodności lokalizacji 
miejsc wydobycia kopalin z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
właściwej gminy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pozytywnie opiniował 
planowane udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin. Było to zgodne 
z wymogami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 23 ust. 3 Prawa geologicznego 
i górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56) 

7. Wszystkie decyzje administracyjne, na podstawie których w latach 2012-2013 
udzielono koncesji na wydobywanie kopalin, spełniało siedem17 z ośmiu wymogów 
określonych w art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego18 – dalej „KPA”. Wszystkie decyzje koncesyjne, w imieniu 
Starosty, podpisał kierownik Wydziału Ochrony Środowiska. W decyzjach nie 
zamieszczono  stwierdzenia o odstąpieniu od uzasadnienia (art. 107 § 4 KPA) 
z uwagi na uwzględnienie w całości żądania strony. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56) 

8. W ocenie NIK, w postępowaniach o udzielenie w latach 2012-2013 koncesji na 
wydobywanie kopalin ze złóż, przestrzegano przepisów Prawa geologicznego 
i górniczego, dotyczących zakresu wniosków o wydanie koncesji oraz zakresu 
przedmiotowego koncesji. We wnioskach o udzielenie koncesji, przedsiębiorcy 

                                                      
16 W tym, trzech złóż oznaczonych: „Muchy II” eksploatowane na podstawie decyzji nr OS.6522.7.1.2012 WK; „Muchy 4 DJ” 
eksploatowane na podstawie decyzji nr OS.6522.2.2012 WK; „Rojów 2” eksploatowane na podstawie decyzji nr 
OS.6522.4.2013 WK. Spośród sześciu złóż objętych oględzinami, z dwóch złóż („Muchy 4 DJ” oraz „Rojów 2”) nie rozpoczęto 
wydobywania kopalin. 
17 Wydane decyzje zawierały: 1).oznaczenie organu administracji publicznej, 2).datę wydania, 3).oznaczenie strony lub stron, 
4).powołanie podstawy prawnej, 5).rozstrzygnięcie, 6).pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 7).podpis z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. 
18 Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 267 
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określili: złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia; 
wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny; stopień zamierzonego 
wykorzystania zasobów złoża kopaliny; projektowane położenie obszaru górniczego 
i terenu górniczego (art. 26 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego); przewidywany 
sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania 
określone w art. 108 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego. W wydanych 
koncesjach określono: rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności; 
przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność; czas 
obowiązywania koncesji; termin rozpoczęcia działalności określonej koncesją, a w 
razie potrzeby - przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie działalności 
(art. 30 ust. 1 ww. ustawy) oraz wyznaczono granice obszaru i terenu górniczego 
(art. 32). 

 (dowód: akta kontroli str. 21-56) 

9. W ocenie NIK, wobec podmiotów wnioskujących do Starosty (w latach 2012-
2013) o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, stosowano takie same 
zasady i kryteria wynikające z przepisów Prawa geologicznego i górniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 21-24, 43-44) 

10. W kontrolowanym okresie, nie wystąpiły przypadki udzielenia przedsiębiorcy 
koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego 
koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności. 

(dowód: akta kontroli str. 21-56, 87-89) 

11. W objętym kontrolą okresie, Starosta nie był zawiadamiany przez osoby fizyczne 
o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla 
zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących 
przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa 
rozporządzania wydobytą kopaliną. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-107) 

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

Wydane w latach 2012-2013 decyzje administracyjne, nie zawierały elementów 
wymaganych przepisami prawa. Brak było bowiem uzasadnienia prawnego 
lub faktycznego (art. 107 § 1 KPA) oraz nie wskazano przyczyn odstąpienia od  
formułowania uzasadnień (art.107 § 4 KPA).   

 (dowód: akta kontroli str. 15, 21-56) 

W wyjaśnieniu kierownik Wydziału Ochrony Środowiska m.in. podał, że wydane w 
latach 2012-2013 decyzje koncesyjne, zawierały wszystkie składniki w myśl art. 107 
§ 1 KPA. Przyznaję, w wymienionych decyzjach brakowało zapisu art. 107 § 4 KPA 
– odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia w całości żądanie strony”.  

(dowód: akta kontroli str. 158-160, 163) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

3. Przeciwdziałanie nielegalnej eksploatacji kopalin 

1. W Starostwie nie wprowadzono wewnętrznych procedur, opisujących sposób 
postępowania i eliminowania eksploatacji złóż z kopalinami bez wymaganej 
koncesji. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

 
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 101, 104) 

2. Według Starosty, ujęty w zakresie czynności (pracownika Starostwa 
wykonującego zadania z zakresu geologii) zapis: „wymierzanie opłat 
eksploatacyjnych podwyższonych za wydobywanie kopalin dla przedsiębiorców nie 
posiadających koncesji”19, zapobiega zjawisku tzw. szarej strefy (eksploatacji złóż 
bez wymaganej koncesji). 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 101, 104) 

3.  W latach 2011-2014 (31 maja) nie wydano decyzji w sprawie opłaty 
podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji lub bez 
zatwierdzonego projektu robót geologicznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 101, 104-105, 106-107) 

4. W kontrolowanym okresie do Starostwa nie wpłynęły informacje o nielegalnej 
eksploatacji złóż. 

(dowód: akta kontroli str. 101, 105, 106-107) 

5. W ramach działań zapobiegających nielegalnej eksploatacji kopalin w powiecie 
ostrzeszowskim, Starosta współpracował z wójtami i burmistrzami gmin z terenu 
powiatu, zwracając między innymi szczególną uwagę na możliwości wydobywania 
kopalin bez koncesji. Uwzględniając sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy 
z lokalizacją potencjalnych złóż nieuwzględnionych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego, Starosta wskazywał, aby potencjalne złoża 
kopalin były ujmowane w planowaniu przestrzennym gmin. Z własnej inicjatywy, 
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska -  w toku realizacji innych zadań powiatu 
w terenie – sprawdzał, czy eksploatacja kopalin odbywa się na podstawie wydanej 
koncesji. W powiecie nie ujawniono wydobywania kopalin bez koncesji.  

(dowód: akta kontroli str. 101, 105) 

6. W latach 2012-2013 Starosta nie kierował zawiadomień do organów ścigania 
o nielegalnej eksploatacji złóż. 

(dowód: akta kontroli str. 101, 105) 

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

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

 

4. Kontrola przestrzegania warunków koncesji 

1. Ustawowe zadania w zakresie nadzoru nad eksploatacją złóż, ujęto w regulaminie 
organizacyjnym Starostwa. Zostały one zapisane w zakresie czynności tylko 
jednego pracownika Starostwa20. Ustalenia kontroli w tym zakresie wskazują, że 
przyjęte rozwiązanie nie gwarantowało skutecznego nadzoru. 

 (dowód: akta kontroli str. 6-20c, 148-155, 156, 165) 

Starosta podał, że realizację „obowiązku kontroli i nadzoru górniczego, 
udokumentowano w protokołach doraźnych kontroli, przeprowadzonych przez 
pracownika Wydziału Ochrony Środowiska”. 

                                                      
19 Zapis wprowadzono do zakresu czynności (nr OR 2003.13.2012 z dnia 4.06.2012r.) kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska. 
20 Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, któremu powierzono także zadania z zakresu rolnictwa. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 156, 165) 

Niepełną skuteczność nadzoru nad eksploatacją kopalin ze złóż, prowadzoną na 
podstawie wydanych koncesji, potwierdziły przeprowadzone w ramach kontroli NIK 
oględziny realizacji warunków sześciu wydanych koncesji21, które m.in. wykazały: 
nieoznakowanie granic obszaru i terenu górniczego, wyznaczonego w pięciu 
koncesjach22; niezamieszczenie na terenie czterech czynnych zakładów 
górniczych23: informacji o adresach i numerach telefonów najbliższych jednostek 
straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego oraz sposobach ich wezwania; 
informacji o numerze alarmowym 112; instrukcji postępowania w przypadku pożaru; 
nieoznakowanie dróg komunikacyjnych oraz dojść do miejsc i stanowisk pracy. 
Ponadto, w wyniku oględzin m.in. ustalono, że: 

a) teren zakładu górniczego (o pow. 14.807m2 – według wydanej koncesji 
nr OS.7521-IX/11/2010) oznakowany był zaledwie dwiema tablicami oddalonymi od 
siebie ok. 220 metrów; nazwa zakładu oraz wykaz telefonów alarmowych 
wydrukowano na nietrwałych kartkach papieru formatu A-4, umieszczonych 
w plastikowych obwolutach i przymocowanych do tablicy; w obszarze rozciągającym 
się pomiędzy dwiema tablicami (oddalonymi od siebie o ok. 220m) nie zamieszono 
innych tablic z nazwą zakładu, napisem zakazującym wstępu osobom 
nieupoważnionym oraz wykazem telefonów alarmowych; miejsca niebezpieczne, 
zlokalizowane na terenie zakładu górniczego i nieznajdujące się pod stałym 
nadzorem, jak: zbiorniki wodne, ubytki w drodze dojazdowej oraz głębokie wykopy - 
nie były zabezpieczone, pomimo obowiązku ich zabezpieczenia wynikającego 
z przepisu § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego 
zakładu górniczego24; ze skarpy eksploatacyjnej nie usunięto poluzowanego nawisu; 

b) miejsca niebezpieczne (skarpy zbiegające do zbiornika wodnego; miejsce ponad 
skarpą eksploatacyjną spod której nie usunięto poluzowanego nawisu; ubytki 
w drodze dojazdowej; głębokie wykopy), zlokalizowane na terenie zakładu 
górniczego (o pow. terenu górniczego 10.650m2 według koncesji nr OS.7521/15/06), 
nieznajdujące się pod stałym nadzorem - również nie były zabezpieczone; w czasie 
trwania oględzin, przedsiębiorca umieścił dwie tablice z napisem „Uwaga ! Głębokie 
wykopy”; wyznaczony w koncesji pas ochrony dla granicy prostopadłej do 
napowietrznej linii energetycznej, nie był zachowany. 

(dowód: akta kontroli str. 108-155) 

Uczestniczący w oględzinach kierownik Wydziału Ochrony Środowiska zobowiązał 
się, że jeszcze podczas kontroli NIK podejmie działania (na piśmie) wobec 
przedsiębiorców, dotyczące potwierdzonych nieprawidłowości wynikających 
z ustaleń kontroli terenowej przeprowadzonej w dniach 17-18 czerwca 2014 r., 
celem właściwego oznaczenia zakładu górniczego i istniejących zagrożeń dla osób 
trzecich. 

(dowód: akta kontroli str. 158-160, 163) 

                                                      
21 Koncesje oznaczone: nr OS.7521-IX/11/2010 z dnia 2 marca 2010 r. złoże „Muchy 3DJ”; nr OS.6522.2.2012 WK z dnia 31 
maja 2012 r. złoże „Muchy 4DJ”; nr OS.6522.7.1.2012 WK z dnia 4 stycznia 2012 r. złoże „Muchy II”; nr OS.6522.4.2013 WK z 
dnia 11 czerwca 2013 r. złoże „Rojów 2”; nr OS.7521/II/8/07 z dnia 7 listopada 2007 r. złoże „Rojów 1”; nr OS.7521/15/06 z 
dnia 11 sierpnia 2006 r. złoże „Tokarzew V”. 
22 Koncesje oznaczone: nr OS.7521-IX/11/2010 z dnia 2 marca 2010 r. złoże „Muchy 3DJ”; nr OS.6522.2.2012 WK z dnia 31 
maja 2012 r. złoże „Muchy 4DJ”; nr OS.6522.4.2013 WK z dnia 11 czerwca 2013 r. złoże „Rojów 2”; nr OS.7521/II/8/07 z dnia 
7 listopada 2007 r. złoże „Rojów 1”; nr OS.7521/15/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. złoże „Tokarzew V”. 
23 Koncesje oznaczone: nr OS.7521-IX/11/2010 z dnia 2 marca 2010 r. złoże „Muchy 3DJ”; nr OS.6522.7.1.2012 WK z dnia 4 
stycznia 2012 r. złoże „Muchy II”; nr OS.7521/II/8/07 z dnia 7 listopada 2007 r. złoże „Rojów 1”; nr OS.7521/15/06 z dnia 11 
sierpnia 2006 r. złoże „Tokarzew V”. 
24 Dz. U. z 2013 r., poz. 1008. 
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2. Zadania związane z nadzorem geologicznym zostały wyodrębnione w zakresie 
czynności jednego pracownika Starostwa - kierownika Wydziału Ochrony 
Środowiska25. Temu samemu pracownikowi powierzono także zadania związane 
z wydawaniem koncesji na eksploatację kopalin oraz zadania z zakresu rolnictwa. 
W ocenie NIK, miało to wpływ na ilość i jakość kontroli przedsiębiorców 
prowadzących działalność eksploatacyjną kopalin ze złóż. 

(dowód: akta kontroli str. 16-20, 20a) 

Starosta wyjaśnił, że trudności z naborem kandydata na stanowisko geologa 
powiatowego, spowodowały powierzenie jednemu pracownikowi Starostwa 
(kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska nie posiadającemu specjalistycznego 
wykształcenia geologicznego) zadań związanych z wydawaniem koncesji na 
wydobywanie kopalin oraz zadań związanych z nadzorem geologicznym nad 
eksploatowanymi kopalinami na podstawie wydanych koncesji. 

(dowód: akta kontroli str. 156, 166) 

W latach 2012-2013, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadził sześć 
kontroli doraźnych przedsiębiorców eksploatujących kopaliny, z tego dwie kontrole 
przeprowadzono w 2012 r. i cztery kontrole w 2013 r26. Kontrole doraźne dotyczyły 
także złóż, na których eksploatację udzielono koncesji przed 2012 r. W badanym 
okresie nie prowadzono kontroli planowych. 

(dowód: akta kontroli str. 95, 106-107, 157, 166) 

W wyjaśnieniu, Starosta stwierdził że: „kontrole doraźne przedsiębiorstw 
eksploatujących kopaliny oraz złóż przeprowadzane były przy okazji realizacji innych 
obowiązków służbowych w terenie. Głównym kryterium kontroli było sprawdzenie 
czy zakres eksploatacji nie odbiega od nałożonych obowiązków koncesyjnych”.  

(dowód: akta kontroli str. 157, 166) 

3. Spośród 30 koncesji na eksploatację kopalin ze złóż, obowiązujących w pięciu 
kolejnych latach 2009-2013, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska skontrolował 
wypełnianie warunków koncesyjnych w 14 wydanych koncesjach (47%), 
przeprowadzając łącznie 23 kontrole. Nie skontrolowano wypełniania warunków 
koncesyjnych w pozostałych 16 koncesjach27 (53%). W pięcioletnim okresie, 
czterokrotnie skontrolowano eksploatację złoża „Jaźwiny”; trzykrotnie eksploatację 
dwóch złóż („Rogaszyce V” oraz „Jaźwiny II”); dwukrotnie kontrolowano 
eksploatację dwóch złóż („Jaźwiny III” oraz „Kotłów”), po jednym razie 
skontrolowano wypełnianie warunków koncesyjnych określonych w dziewięciu 
koncesjach28. 

(dowód: akta kontroli str. 87-89, 161-162) 

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska jako przyczynę nieprowadzenia kontroli  
przedsiębiorców dotyczących 16 koncesji wskazał to, że  nie rozpoczęto eksploatacji 
złóż określonych w sześciu decyzjach koncesyjnych29; wydobywano niewielkie ilości 
                                                      
25 Sposób ujęcia tych zadań opisano w pkt 8 na str.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
26 W dniu 16 maja 2013r. przeprowadzono 2 kontrole (złoże „Jaźwiny” i „Jaźwiny II” oraz „Jaźwiny III”), w dniu 2 października 
2013r. także 2 kontrole (złoże „Kaliszkowice III” i „Kotłów”). 
27 Koncesje oznaczone numerami: OS.7521.I/15/06 złoże „Tokarzew V”; OS.7521.III/7/07 złoże „Tokarzew VI”; 
OS.6522.4.7/2011 złoże „Tokarzew VII”; OS.7521-I/7/07 złoże „Klapki III”; OS.6522.6.3.2011WK złoże „Jaźwiny IV”; 
OS.6522.2.2012 WK złoże „Muchy 4DJ”; OS.6522.7.1.2012 WK złoże „Muchy II”; OS.6522.5.2012 WK złoże „Muchy 3”; 
OS.6522.3.2013 WK złoże „Muchy 4”; OS.7521-III/8/07 złoże „Rojów 1”; OS.6522.4.2013 WK złoże „Rojów 2”; OS.7521-
IV.4/09 złoże „Rogaszyce V”; OS.6522.5.5.2011 WK złoże „Rogaszyce VI”; OS.6522.1.2012 WK złoże „Rogaszyce IV”; 
OS.6522.4.2012 WK złoże „Kotłów II”; OS.6522.9.2013 WK złoże „Jaźwiny V”; OS.7521/14/05 złoże „Mikstat Cegielnia”. 
28 złoże „Tokarzew III”;  złoże „Tokarzew IV”;  złoże „Pisarzowice II”; złoże „Muchy 2”; złoże „Muchy 1”; złoże „Kaliszkowice I”; 
złoże „Kaliszkowice II”; złoże „Muchy 3DJ”; złoże „Kaliszkowice III”. 
29 złoże „Tokarzew VII”; złoże „Jaźwiny IV”; złoże „Muchy 4DJ”; złoże „Muchy 3”; złoże „Rojów 2”; złoże „Kotłów II”. 
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surowców ilastych (2-5 tys. metrów sześciennych) ze złóż określonych w trzech 
decyzjach30; inne obowiązki kierownika Wydziału uniemożliwiły skontrolowanie 
pozostałych siedmiu koncesji31. 

(dowód: akta kontroli str. 168, 169) 

4. Przeprowadzone w latach 2012-2013 kontrole doraźne sześciu przedsiębiorców, 
nie wykazały nieprawidłowości w realizacji wydanych im koncesji. Dwie kontrole32 
przeprowadzone w dniu 14 maja 2009 r., potwierdziły odtworzenie przez 
przedsiębiorców pasa ochronnego. W wyniku przeprowadzonej 21 czerwca 2010 r. 
kontroli realizacji koncesji na eksploatację złoża „Jaźwiny”, zalecono wytyczenie 
i oznaczenie terenu górniczego oraz wyrównanie pasa ochronnego „ze względu na 
osuwisko skarpy”, natomiast po kontroli eksploatacji złoża „Jaźwiny II” zalecono 
„uporządkowanie terenu górniczego ze względu na niewłaściwą eksploatację”. 
Pozostałe 19 kontroli (83%) koncesji na eksploatację kopalin ze złóż, 
obowiązujących w pięciu kolejnych latach 2009-2013, nie wykazało niezgodnej 
z warunkami koncesji eksploatacji kopalin ze złóż. 

(dowód: akta kontroli str. 95, 161-162) 

5. W latach 2012-2013, w Starostwie nie stwierdzono przypadków wydobywania 
kopalin z naruszeniem warunków określonych w koncesji i nie naliczano kar z tego 
tytułu. 

(dowód: akta kontroli str. 104-105, 106) 

6. Starosta wyjaśnił, że „Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu wykonuje kontrole 
w terenie bez udziału Starostwa”. Eksploatujący, objęte oględzinami NIK, złoża 
„Rojów 1” oraz „Tokarzew V”, poinformowali33 o kontroli tych złóż, przeprowadzonej 
przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu na przełomie kwietnia/maja 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 102, 135-155) 

7. Siedmiu przedsiębiorców (24%) wywiązując się z obowiązku, określonego 
w art. 101 ust. 8 Prawa geologicznego i górniczego, sporządziło i przekazało 
Staroście roczną informację o zmianach zasobów złoża kopaliny za 2012 r., 
w wymaganym terminie do dnia 15 marca. Czternastu przedsiębiorców powyższą 
informację przekazało z przekroczeniem wymaganego terminu34, a ośmiu 
przedsiębiorców wymaganej informacji nie przekazało35. Informację o zmianach 
zasobów złoża kopaliny za 2013 r., w wymaganym terminie przekazało 18 
przedsiębiorców (62%), pięciu przedsiębiorców przekazało po terminie36, a sześciu 
przedsiębiorców wymaganej informacji Staroście nie dostarczyło37.  

(dowód: akta kontroli str. 87-89, 92-94) 

                                                      
30 złoże „Klapki III”; złoże „Mikstat Cegielnia”; złoże „Rojów 1”. 
31 złoże „Tokarzew V”; złoże „Tokarzew VI”; złoże „Muchy II”; złoże „Muchy 4”; złoże „Rogaszyce V”; złoże „Rogaszyce VI”; 
złoże „Rogaszyce IV”; złoże „Jaźwiny V”. 
32 Dotyczyły realizacji koncesji nr OS.7521/I/2/04 (złoże „Tokarzew III”) i nr OS.7521/03/05 (złoże „Tokarzew IV”). Zostały 
przeprowadzone po ujawnieniu przez Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu naruszenia warunków koncesji. 
33 Informację o kontroli eksploatacji złóż, przekazano w trakcie oględzin przeprowadzonych przez NIK. 
34 Zwłoka od 11 do 35 dni. 
35 Brak informacji za 2012r. o zmianach zasobów złoża kopaliny dotyczył złoża: „Tokarzew VII” eksploatowanego na podstawie 
koncesji nr OS.6522.4.7/2011; „Muchy 4DJ” koncesja nr OS.6522.2.2012WK; „Muchy 3” koncesja nr OS.6522.5.2012WK; 
„Muchy 4” koncesja nr OS.6522.3.2013WK; „Rojów 2” koncesja nr OS.6522.4.2013WK; „Rogaszyce IV” koncesja nr 
OS.6522.1.2012WK; „Kotłów II” koncesja nr OS.6522.4.2012WK; „Jaźwiny V” koncesja nr OS.6522.9.2013WK. 
36 Zwłoka od 2 do 53 dni. 
37 Brak informacji za 2013r. o zmianach zasobów złoża kopaliny dotyczył złoża: „Tokarzew IV” eksploatowanego na podstawie 
koncesji nr OS.7521.25.05, która wygasła 28.08.2013r. na podstawie decyzji nr OS.6522.5.2013WK; „Tokarzew VII” 
eksploatowanego na podstawie koncesji nr OS.6522.4.7/2011; „Muchy 4DJ” koncesja nr OS.6522.2.2012WK; „Muchy 3” 
koncesja nr OS.6522.5.2012WK; „Rojów 2” koncesja nr OS.6522.4.2013WK; „Jaźwiny V” koncesja nr OS.6522.9.2013WK. 
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8. W latach 2012-2013, w Starostwie nie zaewidencjonowano skarg dotyczących 
eksploatacji kopalin. 

(dowód: akta kontroli str. 99) 

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

Według postanowień art. 158 Prawa geologicznego i górniczego, do zakresu 
działania starosty należy wykonywanie zadań określonych ustawą, a w 
szczególności: podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie innych czynności 
niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy, kontrola i nadzór nad 
działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie sporządzania dokumentacji 
geologicznych. Zgodnie z przepisem art. 101 ust. 8 Prawa geologicznego 
i górniczego, przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, 
informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 
marca, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu.  

Wobec przedsiębiorców, którzy informację za 2012 r. o zmianach zasobów złoża 
kopaliny, przekazali z przekroczeniem wymaganego terminu i wobec ośmiu 
przedsiębiorców, którzy takiej informacji nie przekazali, jak również wobec pięciu 
przedsiębiorców, którzy informację za 2013 r. o zmianach zasobów złoża kopaliny, 
przekazali z przekroczeniem wymaganego terminu i sześciu przedsiębiorców, którzy 
wymaganej informacji nie przekazali, Starosta nie podjął żadnych czynności 
prowadzących do wyeliminowania tych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 92-94) 

W wyjaśnieniu, Starosta m.in. podał: „Taką informację sporządza się na dzień 15 
marca każdego roku i przekazywane są do PIG38 w Warszawie oraz do wiadomości 
organowi koncesyjnemu. Przekroczenie terminu złożenia informacji do Starostwa 
wynika z terminu nadesłania korespondencji. Opóźnienia do miesiąca uznano za 
mniej istotne. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli ww. informacji to zakłady górnicze, 
które nie rozpoczęły eksploatacji kopalin. O terminowe składanie informacji z datą 
nie przekraczalną do 30 marca każdego roku starosta wystąpi do przedsiębiorców”. 

(dowód: akta kontroli str. 157, 166) 

W ocenie NIK,  niewyegzekwowanie od wszystkich przedsiębiorców wymaganych 
informacji świadczyło o nierzetelności działań nadzorczych. 

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

 

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 Kontroli39, wnosi o: 

1. utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa powiatowego, 

2. egzekwowanie od przedsiębiorców terminowego (do 15 marca każdego roku 
kalendarzowego) przekazywania corocznych informacji o zmianach zasobów 
złoża kopaliny, 

                                                      
38 PIG – Państwowy Instytut Geologiczny, pełniący m.in. funkcję państwowej służby geologicznej i hydrologicznej. 
39 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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3. doprowadzenie do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w toku 
oględzin przeprowadzonych w ramach kontroli NIK (złoża: „Muchy 3DJ”; „Muchy 
4DJ”; „Muchy II”; „Rojów 2”; „Rojów 1”; „Tokarzew V”), 

4. prowadzenie kontroli wypełniania warunków koncesji wszystkich 
przedsiębiorców, w miejscu wydobywania kopalin. 

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 18 lipca 2014 r. 

  

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

  
Kontroler Dyrektor 

Andrzej Aleksandrowicz 

 

Mariusz Kubiak 

gł. specjalista kontroli państwowej                    

 

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

podpis                                podpis 
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