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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli

Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę

I/17/001 Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć na strzelnicach
szkolnych
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie

Kontroler

Cezary Paciura – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/30/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 1 - 2)

Jednostka
kontrolowana

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, 38-460 Jedlicze, ul. Wł.
Dubisa 7, zwane dalej Liceum

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Dyrektorem Liceum (Dyrektorem) od dnia 1 września 2008 r. jest Iwona Pytel.
(dowód: akta kontroli str. 3 - 5)

II. Ocena kontrolowanej działalności1
Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1,
działania Liceum związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć
na strzelnicy szkolnej w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 (do czasu
zakończenia kontroli).
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli sposób organizacji i właściwy nadzór w trakcie
zajęć na strzelnicy szkolnej, zapewniał bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
strzeleckich.
W 2009 r. przeprowadzono modernizację strzelnicy, a prace projektowe z tym
związane nadzorowały osoby posiadające stosowne uprawnienia.
Strzelnica dysponowała dwoma regulaminami, w których określono warunki
korzystania z niej, sposób obchodzenia się z bronią oraz sposób zachowania się
osób w niej przebywających.
Żaden jednak z tych regulaminów nie był zatwierdzony przez Burmistrza Jedlicza,
a w regulaminie opracowanym przez kwalifikatora Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego (PZSS) brakowało zapisu kto odpowiada za szkody powstałe podczas
strzelania oraz za ewentualne spowodowanie wypadku.
Strzelnica nie posiadała też decyzji dopuszczającej jej do użytkowania. W toku
kontroli nieprawidłowości te usunięto.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Dopuszczenie obiektów strzelnic szkolnych do użytkowania
Opis stanu
faktycznego

1.1. Strzelnicę szkolną zamkniętą, zwaną dalej strzelnicą, wybudowano w 1994 r.
na poddaszu zabytkowego pałacu, będącego siedzibą Liceum. W II półroczu 2009 r.
Starostwo Powiatowe w Krośnie, zwane dalej Starostwem przeprowadziło jej
modernizację. Zmodernizowano instalację elektryczną, wzmocniono podłogi,
1

Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3 - stopniową 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.
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zamontowano transportery tarcz do strzelań z broni pneumatycznej, kulochwyt
stalowy do strzelań z broni palnej sportowej, przebudowano magazyn broni
oraz wyposażono go w system alarmowy. Prace odebrano komisyjnie 10 grudnia
2009 r., a ich wartość wyniosła 25,5 tys. zł brutto.
Powierzchnia strzelnicy wynosi 242,8 m2 i składa się ze strzelnicy do strzelania
z broni pneumatycznej (120,3 m2), strzelnicy do strzelania z broni palnej, sportowej
(83,0 m2), magazynu broni, pomieszczenia do przechowywania broni
pneumatycznej do 17 J, pomieszczenia administracyjnego i korytarzy.
(dowód: akta kontroli str. 6 - 29)
Projekt architektoniczno – budowlany pn. ,,Przebudowa (modernizacja) strzelnicy
w budynku Liceum” sporządzili w grudniu 2008 r. projektanci z przygotowaniem
zawodowym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Projekt architektoniczny opracowała osoba o specjalności architektonicznej bez
ograniczeń2 i wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów3,
zaś projekt konstrukcyjny osoba wpisana na listę członków Podkarpackiej
Okręgowej Izby Inżynierów4, dysponująca uprawnieniami budowlanymi do
projektowania i nadzoru o specjalności konstrukcyjno-budowlanej5.
(dowód: akta kontroli str. 30 - 35)
1.2. Liceum nie dysponuje decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krośnie, pozwalającą na użytkowanie strzelnicy. W uzasadnieniu
decyzji6 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie
robót związanych z modernizacją (przebudową) strzelnicy, Starosta Krośnieński
podał, iż inwestor (Starostwo) nie musi zawiadamiać właściwego organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu robót oraz uzyskać decyzji pozwalającej na jej
użytkowanie.
(dowód: akta kontroli str. 36 - 41)
1.3. Strzelnica dysponowała atestem wydanym przez sześcioosobową komisję.
Według atestu z 30 września 2009 r., strzelnica jest obiektem sportowym
przeznaczonym do prowadzenia strzelań szkolnych i sportowych statycznych, na
stałych wyznaczonych stanowiskach strzeleckich. Na strzelnicy broni palnej
sportowej można strzelać do tarcz z odległości 25 m z broni bocznego zapłonu
kaliber 5,6 mm, a na drugiej strzelać do tarcz z odległości 10 m z broni
pneumatycznej kaliber 4,5 mm.
Na strzelnicy mogą się odbywać zajęcia z przysposobienia obronnego, strzelanie
rekreacyjne i treningi strzeleckie kół i klubów strzeleckich zarejestrowanych
w Zarządzie Powiatowym Ligi Obrony Kraju (LOK) w Krośnie, jak również zawody
strzeleckie reprezentacji szkół w ramach rejonowej, szkolnej i międzyszkolnej ligi
strzeleckiej oraz zakładowych i środowiskowych kół i klubów LOK.
Użytkownikami strzelnicy są sekcje strzeleckie LOK Liceum i Zespołu Szkół im.
Armii Krajowej oraz Międzyszkolny Uczelniany Klub Sportowy ,,Podkarpacie”
w Jedliczu.
(dowód: akta kontroli str. 42 - 43)
Ustalone
nieprawidłowości

Według obowiązującego zapisu rozdziału 1 ust. 3 pkt 2 załącznika do
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca
2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic7, decyzja o dopuszczeniu
upr. Nr UAN-2-8346-234/87
pod nr PK-0183
4 pod nr ewidencyjnym PDK/BO/0648/03
5 upr. ANB.V.7342-70/93
6 Nr 42/09 z 21 stycznia 2009 r., nr AB.78.7351-1-139/08/09
7 Dz.U. Nr 18, poz. 234
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strzelnicy do użytkowania powinna być umieszczona na strzelnicy w widocznym
miejscu.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż decyzji o dopuszczeniu strzelnicy do
użytkowania nie wywieszono w widocznym miejscu, gdyż jak wynika z wyjaśnienia
Dyrektora Iwony Pytel przez ,,przeoczenie”, nie wystąpiła do Burmistrza o jej
wydanie. O taką decyzję, Dyrektor wystąpiła w trakcie kontroli. Po otrzymaniu
decyzji wywiesiła ją w widocznym miejscu na strzelnicy.
(dowód: akta kontroli str. 44 - 45, 297 - 298)
1.4. Strzelnica dysponowało dwoma regulaminami, w których określono warunki
korzystania, sposób obchodzenia się z bronią, a także zachowania się osób w niej
przebywających. Jeden znajdował się w dokumentacji strzelnicy, zaś drugi, nie
podpisany, umieszczono w widocznym miejscu na strzelnicy.
(dowód: akta kontroli str. 46 - 47, 112 - 122)
Ustalone
nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż jeden z regulaminów, tj. ,,Regulamin
użytkowania strzelnicy sportowej” opracował sędzia strzelectwa sportowego kwalifikator PZSS. Regulaminu tego nie zatwierdził – jak wynika z postanowień art.
47 ustawy o broni i amunicji – burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
Regulamin opracowany przez kwalifikatora PZSS, nie zawierał postanowień,
o których mowa w rozdziale 1 ust. 4 załącznika do rozporządzenia w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic. Dotyczyło to zapisu, że za szkody powstałe
podczas strzelania oraz za spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub
zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający
ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zapisy te posiadał
natomiast regulamin umieszczony w strzelnicy.
(dowód: akta kontroli str. 46 - 47)
Dyrektor Iwona Pytel wyjaśniła, że regulamin wywieszony na strzelnicy zawierał
najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się bronią
i zachowania na stanowiskach strzeleckich. Przez przeoczenie nie wystąpiła
natomiast do Burmistrza o jego zatwierdzenie.
(dowód: akta kontroli str. 44 - 45)
W toku kontroli Dyrektor wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Jedlicza
o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy. Do wniosku dołączyła atest i regulamin
strzelnicy. Decyzją z 17 marca br. Burmistrz zatwierdziła ,,Regulamin bezpiecznego
funkcjonowania strzelnicy”. Był on zgodny ze wzorcowym regulaminem
funkcjonowania strzelnic, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie
wzorcowego regulaminu strzelnic.
(dowód: akta kontroli str. 292 - 296)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, iż modernizację strzelnicy zaprojektowały osoby
posiadające stosowne uprawnienia. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości
dotyczyły niezatwierdzenia Regulaminu przez Burmistrza w drodze decyzji
administracyjnej (art. 47 ustawy o broni i amunicji) oraz braku decyzji
dopuszczającej strzelnicę do użytkowania, o której mowa w załączniku do
rozporządzenia w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Nieprawidłowości te
usunięto w toku kontroli.

2. Bezpieczeństwo prowadzonych zajęć i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa
Opis stanu
faktycznego

2.1. W strzelnicy prowadzono zajęcia dodatkowe w ramach innowacji
pedagogicznej pod nazwą ,,Wiedza ogólnowojskowa w szkole ponadgimnazjalnej.”
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Innowacja opracowana przez nauczyciela Liceum8 rozszerzała treść przedmiotu
edukacja dla bezpieczeństwa o zagadnienia służby wojskowej, w tym o wyszkolenie
strzeleckie uczniów.
Ze strzelnicy w ramach zajęć pozalekcyjnych korzystali uczniowie Liceum należący
do Klubu Strzeleckiego LOK oraz na podstawie umowy użyczenia, członkowie
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,PODKARPACIE” Jedlicze,
zwanego dalej MUKS.
(dowód: akta kontroli str. 48 - 62)
2.2. Zajęcia na strzelnicy prowadził nauczyciel9 przedmiotu edukacja dla
bezpieczeństwa, który zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wzorcowego
regulaminu strzelnic, odbył przeszkolenie w zakresie strzelania i udzielania pomocy
medycznej.
Posiadał licencję trenera – instruktora strzelectwa i patent strzelecki wydany przez
PZSS do prowadzenia strzelania z broni palnej sportowej i pneumatycznej. Mógł
prowadzić również strzelanie z broni maszynowej i gładkolufowej na podstawie
uprawnień wydanych przez LOK. Nauczyciel dysponował także licencją PZSS
uprawniającą do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa oraz posiadał licencję
sędziego strzelectwa sportowego drugiej klasy o specjalności pistolet, karabin
i strzelba.
(dowód: akta kontroli str. 63 - 89)
2.3. Zajęcia na strzelnicy prowadzono w formie zajęć dodatkowych w ramach
przedmiotu wiedza ogólnowojskowa w szkole ponadgimnazjalnej. Obecność na
zajęciach odnotowywano w dzienniku zajęć lekcyjnych. Z zajęć pozalekcyjnych na
strzelnicy korzystali uczniowie Liceum, a także członkowie MUKS. Ich pobyt
odnotowywano w rejestrze pobytu na strzelnicy oraz na listach obecności.
(dowód: akta kontroli str. 48 - 62, 249 - 253)
2.4. – 2.5. Liceum ubezpieczyło uczniów i nauczycieli od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Było to zbiorowe ubezpieczenie na zasadach ogólnych, które
obejmowało również zajęcia pozalekcyjne, w tym prowadzone na strzelnicy pod
opieką nauczyciela Liceum.
Uczniowie należący do Koła strzeleckiego byli ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek
Sportowy, zaś członkowie MUKS przez LOK w Warszawie.
(dowód: akta kontroli str. 48 - 50, 90 - 97)
2.6. Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie przeprowadził w Liceum odbiór magazynu przechowywania broni
i amunicji.
Z protokołu kontroli przechowywania, ewidencjonowania, używania i gospodarki
bronią i amunicją z 21 kwietnia 2010 r. wynika, iż magazyn spełnia wymogi
zabezpieczenia
technicznego
i
antywłamaniowego
określone
w § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania
broni i amunicji10.
(dowód: akta kontroli str. 98 - 111)
Oględziny strzelnicy przeprowadzone w toku kontroli wykazały, iż budynek Liceum
jest monitorowany, a przed wejściem do strzelnicy zamontowano czujnik ruchu.
Andrzeja C.
Vide nr 8
10 Dz.U. Nr 27, poz. 343. Rozporządzenie obowiązywało do 30 września 2014 r.
8
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Metalowe drzwi do strzelnicy zabezpieczono kratą zamykaną na kłódkę.
W widocznym miejscu na strzelnicy wywieszono ,,Regulamin użytkowania
strzelnicy”. Był niepodpisany i różnił się od wersji papierowej, opracowanej przez
kwalifikatora PZSS.
W strzelnicy umieszczono instrukcję przeciwpożarową oraz instrukcję postępowania
na wypadek pożaru, wraz z telefonami alarmowymi pogotowia ratunkowego, straży
pożarnej i policji. Umieszczono też plan ewakuacji strzelnicy, dwie tablice
z alarmami i komunikatami ostrzegawczymi oraz gaśnicę proszkową. Strzelnica
posiadała ogrzewanie, sztuczne oświetlenie i nie miała otworów okiennych.
Obiekt składał się ze strzelnicy do strzelania z broni pneumatycznej i do strzelania
z broni palnej sportowej, magazynu broni i pomieszczenia do przechowywania broni
pneumatycznej do 17 J.
Strzelnica do strzelań z broni pneumatycznej (karabinków i pistoletów wiatrówek do
17 J kaliber 4,5 mm) służy do ćwiczenia i strzelania do tarcz z odległości 10 m.
Składała się z 11 stanowisk strzeleckich, zamontowanych na stałe, które
wyposażono w elektroniczne transportery tarcz oraz blaszane (zamontowane pod
kątem) śrutochwyty.
Na drugiej strzelnicy można ćwiczyć i strzelać z odległości 25 m do tarcz z broni
palnej sportowej (kaliber 5,6, 9 i 12 mm). Składała się z 3 stałych stanowisk
strzeleckich wyposażonych w lunety, słuchawki, okulary ochronne oraz
w elektroniczne transportery tarcz i kulochwyty.
Broń pneumatyczną do 17 J przechowywano w pomieszczeniu obok strzelnicy broni
palnej sportowej. Drzwi do magazynu zabezpieczono blachą z 2 zamkami
i referentką. Na stojakach stało 20 karabinków wiatrówek, w tym 10 będących
własnością Liceum (1 szt. marki Anschutz typ 2002 oraz 9 szt. TAU 200).
Na półkach przechowywano 17 pistoletów, w tym 5 należących do Liceum (4 szt.
TAU 7 i 1 szt. LOV 21). Pozostała broń należała do Zarządu Wojewódzkiego LOK
w Rzeszowie.
Magazyn broni mieści się obok pomieszczenia nauczyciela prowadzącego
strzelanie. Zabezpieczały go metalowe drzwiami zamykane na zamek z atestem.
Drzwi zaplombowano dwoma referentkami. W środku magazynu znajduje się czujnik
ruchu. W 4 stalowych szafach zamykanych na zamki lub kłódki przechowywano
87 szt. broni palnej sportowej (kaliber 5, 6, 9 i 12 mm), z tego 43 szt. broni kaliber
5,6 mm należącej do Liceum (1 pistolet MCM, 12 szt. karabinków CM2, po 8 szt.
TOZ 8 i TOZ 12, po 3 szt. Brno 2 i Bj 6, po 2 karabinki wz-48 Radom i Brno 1 oraz
po 1 szt. TOZ 17, KK 150, Bj 22 i Brno ZKM 486) oraz 44 szt. broni palnej sportowej
należącej do LOK, z tego 17 pistoletów, 26 karabinków oraz strzelbę kaliber 12 mm.
W magazynie znajdowały się również tarcze strzelnicze, gaśnica i apteczka.
Amunicję do broni palnej sportowej przechowywano w małej kasie pancernej
w magazynie broni. Prowadzący strzelanie przechowywał tam także książki
ewidencji posiadanej broni i amunicji oraz książki wydawania – przyjmowania broni
i amunicji. Karty książek były ponumerowane, przeszyte i opatrzone na ostatniej
stronie pieczęcią Liceum. Prowadzący strzelanie prowadził także książki pobytu na
strzelnicy.
Klucze do strzelnicy, magazynu broni i pomieszczenia do przechowywania broni
pneumatycznej do 17 J posiadał upoważniony przez Dyrektora Liceum, nauczyciel
prowadzący strzelanie.
Amunicję do broni palnej sportowej i śrut do broni pneumatycznej do 17 J
przechowywano w małej kasie pancernej w magazynie broni.
Losowemu sprawdzeniu poddano amunicję do broni palnej sportowej o kalibrze 5,6
i 9 mm. W kasie pancernej znajdowało się 401 szt. amunicji kaliber 5,6 mm
(8 paczek amunicji TOPSHOT Competiton Standard Velocity 22LR kaliber 5,6 mm
po 50 szt. w opakowaniu i 1 nabój luzem) oraz 306 szt. amunicji kaliber 9 mm
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(6 pudełek po 50 szt. amunicji Sellier&Bellot kaiber 9 mm LUGER, FM 7,5 g/115 gr.
oraz 6 szt. naboi luzem).
Amunicję przechowywano w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.
Ilość amunicji do broni palnej była zgodna ze stanem wykazanym w książce
wydawania i przyjmowania amunicji oraz w książce ewidencji amunicji, prowadzonej
przez nauczyciela prowadzącego strzelanie w strzelnicy szkolnej Liceum.
(dowód: akta kontroli str. 112 - 204, 271, 291 - 292)
Kolejne oględziny strzelnicy wykazały, iż w widocznym miejscu umieszczono
decyzję Burmistrza Jedlicza z dnia 17 marca 2017 r. dopuszczającą strzelnicę do
użytkowania wraz z podpisanym przez Dyrektora ,,Regulaminem bezpiecznego
funkcjonowania strzelnicy”. Na tablicy ogłoszeń wisiał plan strzelnicy z oznaczeniem
stanowisk strzeleckich i miejscem usytuowania apteczki pierwszej pomocy.
Strzelnicę wyposażono w apteczkę, a także w gaśnicę proszkową ABC oraz koc
gaśniczy, do czego zobowiązywały przepisy § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji11.
(dowód: akta kontroli str. 297 - 298)
Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

W działalności kontrolowanej jednostki, Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła
nieprawidłowość.
Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, iż zajęcia strzeleckie prowadził nauczyciel
Liceum posiadający odpowiednie przeszkolenie, zaś uczestników zajęć strzeleckich
ubezpieczono od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Magazyn broni
spełniał wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie przechowywania, noszenia
oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

3. Nadzór nad funkcjonowaniem strzelnicy szkolnej
Opis stanu
faktycznego

3.1. Szkoła dysponowała rocznymi planami nadzoru pedagogicznego.
Z planów na lata szkolne 2014/2017 wynika, iż nadzorem pedagogicznym objęto,
m.in. realizację zajęć: wiedza ogólnowojskowa w szkołach ponadgimnazjalnych,
w tym zajęcia na strzelnicy.
Dyrektor sprawdzała plany pracy dydaktycznej, prowadzenie dzienników lekcyjnych,
prowadziła także obserwację zajęć z wiedzy ogólnowojskowej, w tym na strzelnicy.
Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.
(dowód: akta kontroli str. 205 - 270)
3.2. W Liceum prowadzono rejestr wypadków. Prowadzono go zgodnie ze wzorem
określonym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach12.
W okresie objętym kontrolą na terenie Liceum wydarzyło się 5 wypadków, z tego
3 w roku szkolnym 2014/2015 oraz po 1 w roku 2015/2016 i 2016/2017.
Były to wypadki lekkie i żaden z nich nie wydarzył się na strzelnicy usytuowanej
w budynku Liceum.
(dowód akta kontroli str. 205 - 210, 272 - 273)
3.3. Szkoła jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest jednostka
samorządu terytorialnego, tj. powiat krośnieński.
W latach 2014 – 2017 (do czasu zakończenia kontroli) organ prowadzący
przeprowadził trzy kontrole w Liceum. Żadna nie dotyczyła bezpieczeństwa uczniów
na strzelnicy podczas zajęć ze strzelectwa sportowego.
11
12

Dz.U. poz. 1224
Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 ze zm.
8

(dowód: akta kontroli str. 274 - 289)
Ustalone
nieprawidłowości

Ocena cząstkowa

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Według oceny Najwyższej Izby Kontroli Dyrektor sprawował właściwy nadzór nad
bezpieczeństwem uczniów w trakcie zajęć prowadzonych w strzelnicy Liceum.
W okresie objętym kontrolą na strzelnicy nie wydarzyły się żadne wypadki
z udziałem uczniów.

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13,
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 Rzeszowie.

Trzebownisko, dnia

maja 2017 r.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
Dyrektor

Kontroler
Wiesław Motyka
Cezary Paciura
gł. specjalista kontroli państwowej
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