
 

 
 

 

LRZ.410.006.14.2017 
P/17/076 

. 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 



 

 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/0765 – Zabezpieczenie i udostępnianie zabytków architektury drewnianej oraz ich 
wykorzystanie w promocji regionu1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
LRZ/76/2017 z dnia 18 maja 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str.1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Parafia Prawosławna pw. Spotkania Pańskiego w Morochowie, Morochów 15,  

38 – 542 Rzepedź ( zwana w dalszej treści „Parafią”).  

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Ksiądz Julian Felenczak – Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. Spotkania Pańskiego 
w Morochowie od 1996 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2 - 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Stan zabytkowej drewnianej cerkwi pw. Spotkania Pańskiego w Morochowie 

pozwalał na bezpieczne wykorzystywanie tego obiektu na cele liturgiczne oraz 

udostępnienie go osobom zwiedzającym. 

Parafia zadbała też o wyposażenie cerkwi w instalację odgromową, zabezpieczenia 

przeciwpożarowe oraz zabezpieczenia zapobiegające dewastacji i kradzieży 

zabytkowych obiektów ruchomych.  

Zastrzeżenia NIK budziła niepełna realizacja przez Proboszcza Parafii obowiązków 

określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane3 w zakresie 

okresowych kontroli budynku Kościoła, przeprowadzanych w trybie art. 62 ust. 1.  

 

Parafia skutecznie starała się o środki finansowe na odnowę i konserwację cerkwi. 

Dotacje otrzymane w latach 2014 – 2016 od Podkarpackiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (PWKZ) w Przemyślu oraz Urzędu Miasta i Gminy 
w Zagórzu wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:  

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2016. Badania bezpośrednie mogły również dotyczyć działań wcześniejszych 
lub późniejszych, których skutki miały wpływ na realizację zadań w kontrolowanym zakresie. 

2 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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 

3 Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.. 

Ocena ogólna 
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− remont wejściowych schodów kamiennych do cerkwi oraz oszalowanie północnej 
ściany nawy, 

− konserwację oraz rekonstrukcję kamiennego muru ogrodzeniowego cerkwi oraz 
wykonanie fundamentowania wieży nad  przedsionkiem oraz jego konserwację 
i oszalowanie. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 56.079 tys. zł, w 
tym 37.822 tys. zł stanowiły środki dotacji, a 18.257 tys. zł pochodziło ze środków 
własnych Parafii. 

 

Cerkiew znajdowała się na Szlaku Architektury Drewnianej na Podkarpaciu  i jako 

obiekt atrakcyjny turystycznie była udostępniona do zwiedzania. Osobom chcącym 

zwiedzić obiekt udostępniono informacje o obiekcie, jego historii i walorach oraz 

zapewniono miejsce do parkowania, a turystom zagranicznym możliwość 

otrzymania informacji w kilku językach obcych. Obiekt był promowany w regionie, 

w prasie lokalnej, wydawnictwach turystycznych, a także za granicą. Obiekt nie był 

dostępny wewnątrz dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Stan obiektu oraz warunki jego użytkowania 
i udostępniania turystom 

Cerkiew pw. Spotkania Pańskiego położona we wsi Morochów, Gmina Zagórz, 

Powiat Sanocki była własnością Parafii.  

Drewniana cerkiew została wybudowana około 1837 r., położona była na Szlaku 

Architektury Drewnianej na Podkarpaciu i została wpisana do rejestrów zabytków 

pod pozycją   A -1228 wraz z wolnostojącą dzwonnicą i murowanym ogrodzeniem. 

Budynek cerkwi posiadał konstrukcję drewnianą na murowanym, podwyższonym 

fundamencie, usytuowany był ok. 150 m od drogi głównej, na wzniesieniu. Cerkiew 

otoczona była częściowo murem będącym w trakcie restauracji. W sąsiedztwie 

cerkwi znajdował się cmentarz oraz budynek plebanii. Przy wejściu na teren 

cerkwiska zlokalizowano mały parking. Na parkingu umieszczono wielojęzyczną 

tablicę informacyjną o zabytku. 

Murowane fundamenty, oraz drewniana konstrukcja cerkwi, były po remoncie, 

w dobrym stanie. Dach i kopuły posiadają pokrycie blaszane, które było po remoncie 

i znajdowało się w dobrym stanie. Obiekt był orynnowany. Wnętrze cerkwi oraz 

wyposażenie nie nosiły śladów zniszczeń i wizualnie były w bardzo dobrym stanie. 

Ruchome obiekty zabytkowe znajdujące się w cerkwi były sukcesywnie odnawiane 

i nie było wśród nich obiektów wymagających natychmiastowej odnowy czy też 

konserwacji. 

Obiekt był oznakowany tablicą „obiekt zabytkowy”, według wzoru znaku  

umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków 

określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie 

Opis stanu  
faktycznego 
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wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków4. 

Drzwi wejściowe do cerkwi zamykane były na podwójny zamek oraz zabezpieczone 

zamykaną podwójną kratą (krata na wejściu głównym oraz druga na wejściu 

z przedsionka do nawy głównej). Kratami zabezpieczono także otwory okienne. 

W cerkwi zamontowane zostały czujniki dymu oraz alarm  antywłamaniowy 

z sygnałem dźwiękowym. Cerkiew zaopatrzona była w dwie gaśnice śniegowe i trzy 

proszkowe, wszystkie z aktualizacją przeglądu do lipca 2017 r.  

 

Cerkiew wyposażono w instalację odgromową. Do wnętrza Cerkwi prowadziło jedno 

wejście, w związku z tym nie oznakowano drogi ewakuacyjnej. Cerkiew 

nie posiadała dostępu do hydrantu (wieś nie posiadała wodociągu) oraz nie 

posiadała monitoringu wizyjnego. Wnętrze obiektu nie było dostosowane dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych. 

Według informacji uzyskanych od Proboszcza Parafii oraz Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego (PINB) w Sanoku, budynek Cerkwi od 2011 r. nadal 

znajdował się w trakcie prac renowacyjnych i konserwatorskich (remontu). 

W okresie objętym kontrolą, Parafia nie przeprowadzała w obiekcie kontroli 

określonych w treści art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne.  

Na obiekcie nie umieszczono urządzeń technicznych niezwiązanych z zabytkowym 

obiektem, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych czy też napisów. 

 (dowód: akta kontroli str. 6 – 14, 21 – 25, 60 - 77) 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków uszkodzenia zabytku. 

(dowód: akta kontroli str. 19 – 20, 21 – 25) 

 

Według informacji uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Sanoku 

(KPP), w okresie objętym kontrolą, w cerkwi nie odnotowano aktów wandalizmu. 

(dowód: akta kontroli str. 15 – 16, 21- 25) 

 

W latach 2014 – 2016 w zabytkowej cerkwi w Morochowie nie było kontroli 

realizowanych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną (PPSP) w zakresie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz Policję w zakresie zabezpieczenia przed 

włamaniem i kradzieżą, a także przez PINB w Sanoku. 

Prowadzono jednakże następujące kontrole przy okazji wydawania decyzji, 

pozwoleń i odbioru prac konserwatorskich i remontowych przy zabytku: 

• Kontrola Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Przemyślu 

Delegatura w Krośnie - podczas kontroli wykonywanych prac i odbioru prac 

konserwatorskich oraz remontowych (15.12.2014 r. oraz 4.11.2015 r.). 

• Kontrola PPSP w Sanoku – przy okazji dwóch ćwiczeń wraz z jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) Gminy Zagórz (2014-2015), 

sprawdzających w akcji przy cerkwi w Morochowie. Przy tej okazji OSP 

                                                      
4 Dz. U. Nr 30, poz. 259. 
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z Mokrego oczyściła w 2015 r. dodatkową drogę p.poż. na północ od zabytku. 

Ogólne wyniki ćwiczeń były pozytywne. 

(dowód: akta kontroli str. 15 - 59) 

Cerkiew w Morochowie można było zwiedzać codziennie od godz. 16.00 

z przewodnikiem (proboszcz lub jego małżonka) władającym językiem polskim, 

francuskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Na drzwiach wejściowych 

umieszczono informację z numerami telefonów oraz adresem e - mailowym, pod 

którymi można umówić się na zwiedzanie cerkwi w dowolnym wybranym przez 

zwiedzających terminie.  

Wielojęzyczne tablice informacyjne o obiekcie umieszczone zostały na parkingu 

przy cerkwi, a także przy zjeździe z drogi głównej w Morochowie do drogi 

dojazdowej do obiektu. Cerkiew znajdowała się na szlaku turystycznym architektury 

drewnianej, co uwidoczniono na trasach dojazdowych do Morochowa w formie 

brązowych drogowskazów z opisem „Cerkiew w Morochowie” i wskazaniem 

odległości w kilometrach. Obiektu nie dostosowano do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Powodem była lokalizacja obiektu na wzniesieniu, konieczności 

pokonania kilkunastu schodów oraz bramy głównej ogrodzenia, następnie kilku 

schodów u wejścia do cerkwi, a także progu w wejściu głównym i drugiego 

w wejściu z przedsionka do nawy głównej. Dostosowanie obiektu wymagałoby 

niedopuszczalnych zmian konstrukcyjnych obiektu, ogrodzenia i otoczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 21 – 25, 60 - 77) 

W okresie objętym kontrolą Parafia nie wydawała żadnych materiałów 

informacyjnych o cerkwi i jej zabytkach (np. ulotek, folderów, widokówek z cerkwią 

i jej zabytkami), jednak promowała cerkiew w Morochowie poprzez różnego rodzaju 

organizacje i instytucje. Udostępnianie turystom polskim lub zagranicznym cerkwi 

ułatwione było między innymi przez to, że cerkiew ujęta była w folderze Szlakiem 

Ikon wzdłuż Osławy, wydanym przez Wydział Promocji Urzędu Miasta Sanoka. 

Turyści mogli zwiedzać cerkiew korzystając z usług profesjonalnych przewodników 

z Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku lub przez inne podobne instytucje 

i punkty krajoznawcze. Informacja odnośnie możliwości zwiedzenia cerkwi 

w Morochowie widniała w Przewodniku Michelin „Przewodnik po Polsce” wydanym 

we Francji. Na wszelkich cerkiewnych oraz krajoznawczych stronach internetowych 

znajdowały się adresy i telefony do Proboszcza w Morochowie np. cerkiew.pl, 

orthodox.pl, czy strona Stowarzyszenia na rzecz promocji Morochowa. 

We współpracy z w/w Stowarzyszeniem oraz Stowarzyszeniem z Mokrego 

umieszczono tablice historyczno-krajoznawcze wraz z opisem w kilku językach  

(angielski, hebrajski, słowacki, ukraiński, francuski i polski). Otwartość 

na udostępnianie cerkwi w Morochowie udokumentowane zostało w lokalnych 

gazetach, gdzie pojawiały się artykuły promujące zabytkową cerkiew wraz 

z wyposażeniem np. Tygodnik Sanocki, Przegląd Prawosławny. We współpracy 

z Urzędem Gminy Zagórz umieszczono tablice - drogowskazy do zabytkowej cerkwi 

w Morochowie (na trasach dojazdowych w miejscowościach: Prusiek, Zagórz,  

Poraż, Wysoczany, Morochów). 
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(dowód: akta kontroli str. 21 - 25, 78 - 108) 

Z informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta i  Gminy5 Zagórz oraz załączonych 

materiałów informacyjnych wynika, że Gmina promowała cerkiew w Morochowie  

m.in. poprzez: 

− Uwzględnienie obiektu w folderze turystycznym wydanym przy okazji realizacji 

projektu „Rozwój turystyki i aktywizacjia osób 50+ w Zagórzu i Svidniku (Interreg 

Polska – Słowacja). 

− Umieszczenie obiektu na tablicy informacyjnej umieszczonej nad rzeką Osławą 

w Zagórzu. 

−  Umieszczenie informacji o obiekcie w Multimedialnym Atlasie Osobliwości 

Przyrodniczych. 

− Zaprezentowanie obiektu na stronie internetowej Gminy Zagórz w zakładce 

„Lokalne zabytki”. 

− Zaprezentowanie obiektu  także na stronie (https//youtu.be/IRarigr9du0).  

 

(dowód: akta kontroli str. 21 – 25, 78 - 108) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym powyżej zakresie 

stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzeprowadzaniu przez 

Zarządzającego w latach 2014 – 2016 pełnego zakresu kontroli obiektu 

budowlanego – zabytkowego Kościoła. Cyt. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane nakazywała Zarządzającemu poprzez przepis art. 62 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 

przeprowadzanie okresowych kontroli ww. obiektu budowlanego. Kontrole 

przeprowadzane w cyklu rocznym powinny dotyczyć stanu technicznego elementów 

budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 

czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Kontrole pięcioletnie, 

dodatkowo powinny polegać m. in. na sprawdzeniu stanu technicznego 

i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego 

otoczenia.  

Jak wyjaśnił Proboszcz, kontrole stanu technicznego obiektu prowadzone były przez 

przedstawicieli WKZ, każdorazowo podczas odbioru prac remontowo – 

konserwatorskich. Parafia prowadziła książkę obiektu budowlanego w której 

odnotowano wszystkie decyzje i zezwolenia dotyczące prac remontowych oraz 

wszystkie kontrole Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i jego zalecenia. 

Książka prowadzona była według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego6. 

 

2. Odbudowa, utrzymanie i zabezpieczenie cerkwi 

Z informacji uzyskanej od Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, wynikało m.in., 

                                                      
5 Uzyskanej w trybie art. 29 ust.1 pkt.2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 524) dalej: ustawa o NIK. 

6 Dz. U. Nr 120, poz. 1134. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości  

Opis stanu  
faktycznego 
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że Gmina sporządziła „Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Zagórz 

na lata 2013 – 2016” przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr LII/330/2013 z dnia 

20.11.2013 r.  

W programie zawarto ogólne kierunki i priorytety działań mających na celu szeroko 

pojętą ochronę i opiekę nad dziedzictwem kulturowym, w tym nad obiektami 

budowlanymi bez wyszczególnienia tych obiektów. W ramach realizacji zapisów 

Programu, Gmina dwukrotnie w okresie objętym kontrolą finansowała prace 

remontowe w cerkwi łącznie na kwotę 18 000,00 zł. W ocenie Burmistrza działania 

proboszcza parafii prawosławnej z Morochowa w pełni wpisują się w założenia 

Gminnego programu opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 21 – 59, 78 - 142) 

W zakresie potrzeb związanych z utrzymaniem i zabezpieczeniem cerkwi Proboszcz 

wyjaśnił, że znane są mu potrzeby związane z zabezpieczeniem, odnowieniem 

i konserwacją poszczególnych obiektów zabytkowych. Największe problemy zawsze 

wynikały z faktu, że wspólnota parafialna nie jest bardzo duża, a zdobycie środków 

na remont i konserwację zabytku jest dość trudne. W szczególności zdobycie 

środków na wkład własny w wysokości przynajmniej 20% potrzebnych nakładów. 

Ponadto Proboszcz wskazał również, że PWKZ posiadał wiedzę o stanie cerkwi 

oraz jej zabytkach, ponieważ, przed wykonaniem odnowy czy konserwacji danego 

obiektu Parafia musiała uzyskać jego pozwolenie, przedstawiając stosowny program 

konserwatorski. Dodatkowo przedstawiciel PWKZ uczestniczył każdorazowo przy 

odbiorze odnowionego obiektu. Bardzo dobrze układała się także współpraca 

z PINB, PSP, KPP czy miejscową OSP. 

(dowód: akta kontroli str. 21 – 59, 78 - 108) 

W okresie objętym kontrolą, zarządca obiektu, w odniesieniu do kontrolowanego 

zabytku architektury drewnianej, podejmował następujące działania w zakresie 

utrzymania i zabezpieczenia zabytkowej drewnianej Cerkwi:  

• w 2014 r. wykonano remont wejściowych schodów kamiennych do cerkwi oraz 

oszalowano północną ścianę nawy. 

• w 2015 r. rozpoczęto konserwację oraz rekonstrukcję kamiennego muru 

ogrodzeniowego cerkwi oraz wykonano fundamentowanie wieży nad  

przedsionkiem oraz jego konserwację i oszalowanie.  

Parafia była w posiadaniu dokumentacji konserwatorskiej zarządzanego przez nią 

zabytku, niezbędnej przy jego zagospodarowaniu na cele użytkowe. 

Na wszystkie prace konserwatorskie, prowadzone w obiekcie w okresie objętym 

kontrolą, Parafia posiadała decyzje zezwalające PWKZ oraz zatwierdzone przez 

niego projekty prac zawierające zalecenia konserwatorskie, określające sposób 

korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich 

(Pozwolenie UOZ-K-1.5142.259.2014 z dnia 20.11.2014 r. na remont schodów 

wejściowych oraz oszalowanie północnej ściany nawy, pozwolenie UOZ-K-

1.5142.205.2015 z dnia 6.11.2015 r. na remont i konserwację wieży przedsionka,  

pozwolenie UOZ-K-1.5.5142.152.2015 z dnia 20.08.2015 r. na wymianę instalacji 

elektrycznej i montaż instalacji p.poż., pozwolenie UOZ-K-1.5142.199.2015 z dnia 

19.11.2015 r. na remont i konserwację bramy głównej). 
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PWKZ dokonał odbioru wszystkich opisanych robót. Prowadzono w tym zakresie  

odpowiednią dokumentację. W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły przypadki 

odmowy udzielenia dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 21 – 59) 

W okresie objętym kontrolą,  w otoczeniu cerkwi nie były prowadzone żadne roboty 

budowlane, polegające na budowie innych (niezabytkowych) obiektów. 

(dowód: akta kontroli str. 19 – 25)   

W ramach działań na rzecz remontu, utrzymania i zabezpieczenia cerkwi Parafia 

w latach 2014-2016 występowała do PWKZ w Przemyślu oraz Urzędu Miasta 

i Gminy w Zagórzu o środki finansowe na te cele. I tak: 

• W 2014 r. Parafia otrzymała od Urzędu Miasta i Gminy Zagórz dotację w kwocie 

8 000, 00 zł z przeznaczeniem na remont wejściowych schodów kamiennych 

do cerkwi. Dotowany zakres prac został wykonany. Całkowity koszt tych robót 

wyniósł 16 435,75 zł, a wkład własny Parafii wyniósł 8 435,75 zł. 

• W 2015 r. Parafia otrzymała od PWKZ w Przemyślu dotację w kwocie 20 000,00 
zł oraz od Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu dotację w kwocie 10 000,00 zł 
z przeznaczeniem na konserwację oraz rekonstrukcję kamiennego muru 
ogrodzeniowego cerkwi oraz wykonanie fundamentowania wieży nad  
przedsionkiem oraz jego konserwację i oszalowanie. Prace zostały 
wykonane. Całkowity koszt robót wyniósł 39 642,90 zł, z czego 19 821,45 zł 
zostało pokryte dotacją PWKZ, 10 000,00 zł zostało pokryte dotacją Urzędu 
Miasta i Gminy w Zagórzu, a 9 821,45 zł stanowiło wkład własny Parafii. 

• w 2015 r. sporządzono projekt nowej instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowego sfinansowany ze środków własnych Parafii. 

• W 2016 r. Parafia złożyła wniosek do PWKZ w Przemyślu o dofinansowanie 
remontu i konserwacji bramy głównej obiektu w roku 2017. Parafia nie otrzymała 
dotacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 21 – 59) 

W okresie objętym kontrolą, podmioty udzielające dotacji nie przeprowadzały 

u zarządcy obiektu kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji. 

Prowadzono jedynie kontrole w zakresie prawidłowości i zakresu prac budowlano – 

remontowych, które miały miejsce przy odbiorze przez PWKZ wykonanych prac. 

W latach 2014 – 2016 w wyniku przeprowadzonych kontroli wykonanych prac, nie 

wniesiono uwag  i nie sformułowano zaleceń. 

W latach 2014-2016 PWKZ nie przeprowadzał kontroli w zakresie ochrony i opieki 

nad zabytkami w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

(dowód: akta kontroli str. 21 - 59) 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli7, wnosi o: 

- zapewnienie realizacji obowiązków Zarządzającego przewidzianych Prawem 
budowlanym, a w szczególności w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego 
budynku Kościoła.  

 

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 Rzeszowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego 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. 

 

 

Rzeszów, dnia………sierpnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Rzeszowie 
 

                      Dyrektor 
Wiesław Motyka 

 

........................................................ 
Podpis 

 

 
Kontroler 

Stanisław Tobolewski 
główny specjalista k.p. 

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

Podpis 

 
 

  

 

                                                      
7 Dz.U. z 2017 r., poz.524 
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