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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Kontroler

P/17/051 – Zapobieganie zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LPO/183/2017 z dnia 08 listopada 2017 r.
(dowód: akta kontroli, str. 1)

Jednostka
kontrolowana
Kierownik jednostki
kontrolowanej

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (dalej: WODR),
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań
Wiesława Nowak, Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (od 20
września 2016 r. do chwili obecnej). Wcześniej w okresie od 11 marca 2016 r. do 19
września 2016 r Dyrektorem WODR była Elżbieta Kaczmarek, a w okresie od 11
marca 2011 r. do 10 marca 2016 r Dyrektorem WODR był Ryszard Jaworski.
(dowód: akta kontroli, str. 2-6)

II. Ocena kontrolowanej działalności1
Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, WODR zapewnił edukację osobom prowadzącym
działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na odpływ azotu ze źródeł
rolniczych (dalej: OSN), w zakresie dobrej praktyki rolniczej, zasady wzajemnej
zgodności oraz realizacji programu działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych dla OSN. W okresie objętym kontrolą, obejmującym lata
2014-2017, pracownicy WODR przeprowadzili 3162 szkoleń o tematyce związanej
z OSN, w trakcie których przeszkolił 5.548 osób oraz udzielili 5.865 porad w tym
zakresie. Ponadto, w 2016 r., WODR uczestniczył w projekcie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 111.
„Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”,
przeprowadzając 86 szkoleń dotyczących dobrych praktyk rolniczych na obszarach
szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego. W szkoleniach tych
uczestniczyło 2.316 osób. WODR nie dysponował wiedzą o liczbie rolników na
terenie OSN, dlatego nie można określić skuteczności tej jednostki, w zakresie
edukacji rolników gospodarujących na OSN. WODR nie realizował w pełni
obowiązków nałożonych Programami działań3, ponieważ nie przekazywał, co
najmniej raz w roku, Dyrektorowi RZGW w Warszawie, sprawozdań dotyczących
doradztwa i szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą na OSN.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
2 Do 31 października 2017 r.
3 Wprowadzonymi rozporządzeniami Nr 4/2013 i Nr 5/2013 Dyrektora RZGW w Warszawie.
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego
Opis stanu
faktycznego

Wdrożenie programów działań mających na celu ograniczenie
odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego
Zadania dla WODR w Poznaniu, w zakresie wdrożenia programów działań
mających na celu ograniczenie odpływu związków azotu pochodzenia rolniczego,
określone zostały w następujących rozporządzeniach:
− rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych w
rejonie wodnym Warty4,
− rozporządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu
działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych5,
− rozporządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie programu działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie
narażonego Zgłowiączka6,
− rozporządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie programu działań mających na
celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie
narażonego Bzura7.
W dziale III ww. rozporządzeń pn. „Edukacja prowadzących działalność rolniczą na
OSN w zakresie dobrej praktyki rolniczej oraz prowadzenie specjalistycznego dla
nich doradztwa” zakres doradztwa rolniczego dla WODR określają §§45-47.
WODR dysponował następującymi opracowaniami z Centrum Doradztwa
Rolniczego, które w swej treści odnosiły się do zapobiegania zanieczyszczeniu wód
związkami azotu:
− „Zbilansowane nawożenie roślin w gospodarstwie w kontekście wdrażania
dyrektywy azotanowej” – Danuta Nowak, CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu
2005 r.,
− „Ochrona Środowiska w gospodarstwie rolnym” poradnik dla doradcy – CDR w
Brwinowie Oddział w Radomiu 2006 r.,
− „Dostosowanie gospodarstwa rolnego do minimalnych wymogów wzajemnej
zgodności” – CDR w Brwinowie 2009 r.,
− Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Poradnik
metodyczny dla doradców część II – Radom 2010 r.,
− „Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym” Materiał
informacyjny dla rolników – CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu 2011 r.,
− Świadczenie usług doradczych w ramach działania „Korzystanie z usług
doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2012 r.
− „Bilansowanie składników nawozowych i gospodarowanie nawozami
naturalnymi a ochrona jakości wody” – Stefan Pietrzak, CDR w Brwinowie
Oddział w Radomiu 2013 r.,
Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3601 z dnia 17 sierpnia 2012 r. – wygaśnięcie z dniem 4 września 2016 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3847 z dnia 14 września 2012 r. – wygaśnięcie z dniem 28 września 2016 r.
6 Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 2962 z dnia 15 kwietnia 2013 r. – wygaśnięcie z dniem 29 kwietnia 2017 r.
7 Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3618 z dnia 20 maja 2013 r. – wygaśniecie z dniem 4 czerwca 2017 r.
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− „Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej” Nowy program
działań na OSN – Danuta Nowak , CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu
2013r.,
− Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych. Materiały szkoleniowe
zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2017 r.
WODR, prowadząc szkolenia indywidualne dla rolników, posługiwał się wyżej
wymienionymi materiałami, które stanowiły uzupełnienie wiedzy doradców.
(Dowód: akta kontroli str. 7- 27A)
W okresie objętym kontrolą pracownicy WODR uczestniczyli w różnego rodzaju
szkoleniach – 17, konferencjach – 2 oraz jednym seminarium, dzięki którym mogli
poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniu wód związkami
azotu ze źródeł rolniczych. Przykładowe tematy szkoleń, w których brali udział
pracownicy to:
− Metody bilansowania składników nawozowych i opracowania planów
nawozowych (2014),
− Wymogi dla gospodarstw rolnych położonych na OSN (2014),
− Ochrona wód a nawożenie na obszarach wiejskich – szkolenie e-learningowe
(2015),
− Ograniczanie zagrożenia jakości wód zanieczyszczeniami rolniczymi –
szkolenie e-learningowe (2016)
− Wytyczne dla prowadzących gospodarstwo rolne na OSN – WIOŚ (2016),
− Zasady ubiegania się o wsparcie na operacje typu "Inwestycje
w gospodarstwach położonych na OSN" w ramach poddziałania "Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych" w ramach PROW na lata 2014-2020 –
ARiMR (2016),
− Obszary Szczególnie Narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł
rolniczych w świetle nowych rozporządzeń (2017).
W objętym kontrolą okresie WODR przeprowadzał szkolenia dotyczące
zapobiegania zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych. I tak,
w poszczególnych latach przeprowadził następującą liczbę szkoleń:
− w 2014 roku: 129 szkoleń, w których uczestniczyło 2.339 osób,
− w 2015 roku: 91 szkoleń, w których uczestniczyło 1.666 osób,
− w 2016 roku: 46 szkoleń, w których uczestniczyło 764 osoby,
− w 2017 roku: 50 szkoleń, dla 779 osób (do dnia 31.10.2017 r.).
Łącznie przeszkolonych zostało 5.548 rolników (od 2014 r do 30 października
2017 r.), w zakresie tematyki związanej z OSN. WODR nie posiadał jednak listy
rolników prowadzących działalność na OSN, w związku z tym nie ma danych, czy
wszyscy uczestnicy szkoleń gospodarowali na OSN.
Szkolenia te realizowano na przykład w tematach:
− Dyrektywa azotanowa – dobra praktyka rolnicza,
− Podstawowe źródła zanieczyszczenia wód azotanami dla ludzi i zwierząt.
Podstawy prawne wdrażania dyrektywy azotanowej,
− Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych OSN,
− Obowiązki rolników prowadzących działalność na OSN,
− Program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych dla obszarów OSN,
− Dokumentacja na OSN,
− Wprowadzenie OSN-ów na terenie całego kraju a istniejące płyty obornikowe –
zbiorniki na gnojówkę i silosy kiszonkowe,
− Wymogi dla gospodarstw położonych na OSN,
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− Nowości w 4-letnim programie działań mających na celu ograniczenie odpływu
azotu ze źródeł rolniczych.
W szkoleniach prowadzonych w 2016 r. ujęto zagadnienia dotyczące ubiegania się
o przyznanie pomocy (nabór wniosków od 10 lutego do 10 marca 2016 r.) dla typu
operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarze OSN” w ramach
poddziałania „Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych PROW 2014-2020”.
(Dowód: akta kontroli str.28- 59, 242-256)
Ponadto, w 2015 r. zrealizowany został projekt pt. „Dobre praktyki rolnicze na
obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego”, w ramach
którego powstało konsorcjum, w skład którego wchodziły następujące instytucje
rolnicze: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zachodniopomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy, Związek Zawodowy Centrum
Narodowe Młodych Rolników. Konsorcjum zawiązane zostało w celu wspólnej
realizacji Projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w zakresie działania 111. Szkolenie zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie. Przedmiotem wspólnego działania konsorcjum była
organizacja i przeprowadzenie 359 szkoleń dla 10 000 osób w zakresie Dobrych
praktyk rolniczych na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia
rolniczego, tzw. OSN.
Zakres programowy szkolenia obejmował następujące zagadnienia: okres
nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie
z odciekami, zasady dobrej praktyki nawożenia pól na terenie o dużym nachyleniu,
ograniczenie nawożenia na glebach podmokłych, zalanych lub pokrytych śniegiem,
ogólne zasady stosowania nawozów i komunalnych osadów ściekowych w pobliżu
cieków i zbiorników wodnych, dawki i sposoby nawożenia, dopuszczalne ilości
zastosowanych w ciągu roku nawozów, praktyczne obliczanie zawartości azotu
w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie, plan nawożenia, nawożenie
precyzyjne, dokumentowanie zabiegów agrotechnicznych, zarządzanie obornikiem
i gnojowicą, utrzymywanie pokrywy roślinnej i strefy buforowej, elementy ekonomiki,
zasady ubiegania się o płatności w ramach niektórych działań PROW, przyczyny
oraz zapobieganie eutrofizacji wód przez gospodarstwa prowadzące produkcję
roślinną, zwierzęcą oraz mieszaną.
W ramach tego projektu doradcy WODR w Poznaniu w okresie od 15 kwietnia do
15 czerwca 2016 r. przeprowadzili 86 szkoleń, w których uczestniczyło 2.316 osób.
(Dowód: akta kontroli str. 50, 72-92)
W WODR stosowano również inne formy edukacji rolników w zakresie zapobiegania
zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych. I tak, w badanym
okresie na stronie www.wodr.poznan.pl publikowano następujące artykuły o tej
tematyce: w 2014 r. – Przypomnienie o obowiązkach. Dobra Praktyka Rolnicza na
OSN (3.068 wyświetleń), w 2015 r. – Ile azotu na OSN? (4.944 wyświetlenia),
w 2016 r. – Obszar OSN w gminie Buk (465 wyświetleń), w 2017 r. – Wielkopolska
na obszarach OSN (390 wyświetleń). Ponadto organizowano lokalne grupy
dyskusyjne oraz udzielano porad rolnikom. Porad i informacji udzielano rolnikom
bezpośrednio jak również telefonicznie. W 2014 r. udzielono 2.022 porady
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dotyczące dyrektywy azotanowej, w 2015 r. – 1.905 porad, w 2016 r. – 942 porady,
a w 2017 r. (do 31 października) – 996 porad. Wg sprawozdania z realizacji
programów działalności WODR w Poznaniu, w roku 2014 planowano 79.814 porad,
a wykonano 138.122 porady, w tym porady z OSN stanowiły 1,46%. W 2015 r.
zaplanowano udzielenie 89.564 porad, natomiast udzielono ich 98.041, w tym
porady z OSN stanowiły 1,94%. W 2016 r. zaplanowano 76.287 porad, a wykonano
ich 96.093, w tym porady dotyczące OSN stanowiły 0,98%.
(Dowód: akta kontroli str.28- 59, 93-102, 242-256)
W „Planie Działalności Ośrodka”, znajduje się zadanie operacyjne „Ochrona
środowiska w rolnictwie”, które wpisuje się w tematy związane również z OSN.
Dotyczy to zarówno planów działalności w części odnoszącej się do produkcji
zwierzęcej i roślinnej, jak i działalności ekonomicznej w rolnictwie, gdzie także
omawiane są sprawy związane z OSN.
(Dowód: akta kontroli str.67)
Liczba zaplanowanych usług szkoleniowych w 2014 r. wynosiła 3.108, a wykonano
3.187 tego rodzaju usług, w których udział wzięło 64.323 odbiorców.
Liczba zaplanowanych usług szkoleniowych w 2015 r wynosiła 3.681, a wykonano
3.554 usługi szkoleniowe, w których udział wzięło 22.885 odbiorców.
Liczba zaplanowanych usług szkoleniowych w 2016 r wynosiła 3.455, a wykonano
3.317 takich usług, w których udział wzięło 51.928 odbiorców.
Liczba zaplanowanych usług szkoleniowych w 2017r. (do 31 października 2017 r.)
wynosiła 3.402, a wykonano 2.354 usługi, w których udział wzięło 34.689 odbiorców.
(Dowód: akta kontroli str.68)
WODR w Poznaniu nie dysponował wiedzą o liczbie rolników na ternach OSN i nie
otrzymał listy rolników gospodarujących na OSN ani od RZGW ani od ARiMR.
Dyrektor podała, że WODR nie jest uprawniony do posiadania danych rolników,
których gospodarstwa znajdują się na OSN.
(Dowód: akta kontroli str. 60A, 259)
W zasobach WODR na dzień 22 listopada 2017 r. w bazie klientów znajduje się
16.440 klientów. Przetwarzanie ich danych osobowych odbywa się na podstawie
wcześniej podpisanej zgody.
(Dowód: akta kontroli str. 60-69 i 70-71)
WODR informuje rolników o możliwościach skorzystania ze szkoleń oraz porad
poprzez:
− stronę internetową,
− pocztę elektroniczną,
− szkolenia,
− wójtów, burmistrzów, sołtysów,
− radio MERCURY – Poznań,
− TV lokalną TELESKOP (blok informacyjny obejmujący całą Wielkopolskę),
− obsługę stoisk informacyjnych,
− kontakt bezpośredni,
− Elektroniczną Platformę Świadczenia Usług – EPSU Mobilne – od 1
października 2017 r. (system opracowany przez WODR – aplikacja dla rolników
i mieszkańców obszarów wiejskich na smartfony i tablety z systemami Android
i iOS w systemie offline).
(Dowód: akta kontroli str. 62, 103 – 109)
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WODR posiada miernik dla całej działalności upowszechnieniowej, informacyjnej,
doradczej i szkoleniowej łącznie dla wszystkich zakresów tematycznych, który został
zaplanowany na poziomie 308.700 osób.
Kontrolowana jednostka prowadzi ewaluację szkoleń. Celem opracowania jest
przedstawienie satysfakcji z przeprowadzonych szkoleń, przy uwzględnieniu ich
organizacji oraz oceny wykładowców w przyjętych priorytetach. Uzyskane rezultaty
wskazują poziom kwalifikacji pracowników Ośrodka w zakresie prowadzenia
działalności szkoleniowej. Szkolenie z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniu wód
związkami azotu ze źródeł rolniczych wpisuje się w zadanie operacyjne Ochrona
środowiska w rolnictwie. Z badań wynika, że szkolenia były prowadzone na wysokim
poziomie.
(Dowód: akta kontroli str. 61, 316)
WODR zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa
rolniczego8 współpracował przy realizacji zadań z wymienionymi w art. 5 tej ustawy
jednostkami. Głównie były to ARiMR, CDR i RZGW. Formalnie, oprócz
wspomnianego konsorcjum nie podpisywano umów odnośnie współpracy. Ponadto
w programach działalności dla WODR w Poznaniu, na poszczególne lata,
wymienione są jednostki do współpracy z instytucjami i samorządem. W programie
działalności na rok 2017 (zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
WODR w Poznaniu prowadzi 11 zadań, w których wymienionych jest 41 jednostek
do współpracy z WODR. W programie tym określono instytucje krajowe do
współpracy, jak również przedmiot i cel współpracy.
(Dowód: akta kontroli str.111- 152)
We wszystkich, wprowadzonych przez dyrektorów RZGW na terenie województwa
wielkopolskiego, programach działań, w § 50 wpisano obowiązek gromadzenia
danych na potrzeby opracowania raportu, w tym danych dotyczących doradztwa
i szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą na OSN. Obowiązek przekazywania
zebranych danych, co najmniej raz w danym roku za poprzedni rok, wprowadził
jedynie Dyrektor RZGW w Warszawie.
W okresie objętym kontrolą WODR tylko raz (za pierwszy rok obowiązywania
programów działań), na pisemną prośbę RZGW w Warszawie, przekazywał
informację o prowadzonych działaniach w zakresie doradztwa i szkoleń dla rolników
prowadzących działalność rolnicza na OSN.
Całościowe sprawozdanie za lata 2012-2016, WODR przekazał do KZGW za
pośrednictwem firmy MGGP S.A. w Krakowie. W 2016 r., w ramach przygotowania
projektu raportu dla Komisji Europejskiej, firma MGGP S.A. Obszar Inżynierii
i Środowiska z Krakowa, na zlecenie KZGW, poprosiła o przygotowanie danych
nt. prowadzonych przez WODR w okresie od maja 2012 r – do końca kwietnia
2016 r. działań szkoleniowych, edukacyjnych i doradztwa w zakresie promowania
zasad stosowania dobrych praktyk rolniczych, w tym działań ograniczających ilość
azotu pochodzenia rolniczego odprowadzanego do środowiska. WODR przekazał te
dane 13 maja 2016 r.
(Dowód: akta kontroli str.153-241 i 258-260, 310-313)
W sprawozdaniach kierowanych do firmy MGGP nie została wypełniona rubryka
„OSN do którego dedykowane było działanie - jeśli dotyczy”. Dyrektor WODR
wyjaśniła, że „szkolenia realizowane są w gminach, jednak wstęp na szkolenia jest
bezpłatny, dostępny dla każdego zainteresowanego daną tematyką. Na szkoleniach
organizowanych przez WODR w Poznaniu zjawiają się beneficjenci z innych gmin
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i powiatów. Poza tym wymogi działań na OSN są takie same dla wszystkich gmin na
terenie województwa wielkopolskiego, w związku z tym nie zaistniała potrzeba, aby
szkolenia dedykować do konkretnego OSN.”
(Dowód: akta kontroli str. 259-262)
Współpraca z ARiMR obejmowała przekazywanie informacji o kierunkach
działalności ARiMR, pomocy w przygotowaniu wniosków i biznesplanów dla rolników
ubiegających się o dotacje w ramach programów PROW 2014-2020 (Program
rozwoju obszarów wiejskich) oraz wspólną organizację szkoleń dla doradców.
(Dowód: akta kontroli str.111-152)
Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następującą nieprawidłowość:
W okresie realizacji Programów działań, wprowadzonych rozporządzeniami
Nr 4/2013 i Nr 5/2013 Dyrektora RZGW w Warszawie, WODR, z wyjątkiem jednego
roku, nie przekazywał Dyrektorowi RZGW w Warszawie sprawozdań dotyczących
doradztwa i szkoleń dla prowadzących działalność rolniczą na OSN. Obowiązek ten
wynikał z §50 ust. 2 ww. rozporządzeń i obowiązywał odpowiednio do 29 kwietnia
2017 r. i 4 czerwca 2017 r.
Dyrektor podała, że RZGW w Warszawie zwrócił się tylko w 2015 r. do WODR
z prośbą o przekazanie sprawozdania za pierwszy rok obowiązywania Programu, co
też Ośrodek uczynił. W kolejnych latach nie było próśb o przekazanie takich
informacji.
(Dowód: akta kontroli str. 311)

IV. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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.

Poznań, 19 stycznia 2018 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
Kontroler:

Dyrektor
z up. Grzegorz Malesiński
wicedyrektor

Wojciech Domagalski
główny specjalista kontroli państwowej
........................................................

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

Podpis

Podpis
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