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I. Dane identyfikacyjne. 
Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno. 

 

Jan Juszczak, Starosta Krośnieński, od 1 grudnia 2014 r.  

 

Prowadzenie okresowych badań gleby i ziemi, identyfikacja potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazu 
w okresie od 5 września 2014 r. 

 

Od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem zdarzeń 
przed dniem 1 stycznia 2014 r. o ile miały wpływ na kontrolowaną działalność. 

 

Art. 2 ust. 2  ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

 

 

Stanisław Tobolewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do  kontroli nr LRZ/129/2018 z 17 września 2018 r.  

 (akta kontroli str.1) 

 

 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację zadań polegających 
na identyfikacji i lokalizacji terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi 
na obszarze Powiatu w okresie obowiązywania przepisów art. 109 ust.2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska3 (Poś) t.j. do czasu zmiany 
przepisów przekazujących te obowiązki regionalnym dyrektorom ochrony 
środowiska4, oraz nierzetelne prowadzenie rejestru takich terenów, a od 2014 r. 
również nierzetelne prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi (art. 101d Poś), a także realizację zadań 
określonych w tym zakresie dla starosty przepisami ustawy Poś. 

 

Starosta krośnieński (zwany dalej „Starostą”) wywiązał się z obowiązków 
określonych przepisami art. 109 ust. 2 Poś w zakresie prowadzenia okresowych 
badań gleby, nie prowadził jednak badań ziemi. Badania te nie identyfikowały jednak 
substancji określonych przywołanym wyżej rozporządzeniem Ministra Środowiska 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo 

ocenę w formie opisowej. 
3 Dz. U z 2018 r. poz. 799 ze zm. 
4 Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. 
U. z 2014 r., poz.1101). 
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w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi5. W latach 2001–
2014 Starosta przeprowadził łącznie 2204 badania chemiczno-rolnicze gleb 
na obszarze 6 gmin. Badania te nie wykazały występowania zanieczyszczeń. 
Niezwłocznie (w ciągu 3 miesięcy) po wejściu w życie przepisów art. 36 ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie6.Starosta przekazał Wojewodzie Podkarpackiemu jedynie informacje 
o braku zidentyfikowanych zanieczyszczeń.  

W sposób nierzetelny prowadzono wykaz terenów potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Także prowadzone przez Starostę działania 
w zakresie identyfikacji takich terenów oraz nieprzeprowadzanie badań wstępnych 
na obszarze Powiatu, nie zapewniały rzetelnej oceny sytuacji w tym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie organizację Starostwa w zakresie 
kontrolowanych działań, poprzez zapewnienie przypisania tych zadań jednemu 
wydziałowi i jednemu pracownikowi tego wydziału.  

1. Identyfikacja terenów zanieczyszczonych i  prowadzenie 
rejestru przez starostę przed 2014 r. 
 

Po wejściu w życie w 2001 r. Poś, Starosta utworzył rejestr terenów 
zanieczyszczonych w wersji elektronicznej. Rejestr ten nie zawierał żadnych 
wpisów. Przyczyną braku wpisów było niezidentyfikowanie na obszarze powiatu 
terenów zanieczyszczonych pomimo przeprowadzenia 2204 badań gleby w latach 
2005 – 2014. W Urzędzie informacje o ilości okresowych badań chemiczno-
rolniczych gleb dostępne były od roku 2005, gdyż starsza dokumentacja została 
poddana likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W latach 
2005–2014 przeprowadzono łącznie 2204 okresowe badania chemiczno-rolnicze. 
Badania prowadzono na obszarze 6 gmin Starostwa. Badania chemiczno-rolnicze 
gleb prowadzone były: 

W 2005 r. – Gmina Korczyna – 160 badań, Gmina Iwonicz - Zdrój – 213 i Gmina 
Dukla – 370 badań. 

W 2006 r. – Gmina Chorkówka – 106 badań, Gmina Rymanów – 172 badania, 
Gmina Jedlicze – 293 badania. Nie prowadzono jednak identyfikacji substancji 
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.  
W 2007 r. – Gmina Iwonicz – Zdrój – 100 badań i Gmina Chorkówka – 173 badania.    
W 2008 r. – Gmina Chorkówka – 139 badań i Gmina Iwonicz – Zdrój – 112 badań. 
W 2009 r. – Gmina Rymanów – 138 badań, Gmina Iwonicz – Zdrój – 108 i Gmina 
Chorkówka – 120 badań. Poszukiwania zanieczyszczeń gleb i współfinansowane 
były dotacjami z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krośnie i udziałem finansowym Gmin. Badania prowadziła Okręgowa Stacja 
Chemiczno - Rolnicza w Rzeszowie. Prowadzone badania nie wykazały 
zanieczyszczeń gleby. Badania te nie były prowadzone na terenach wcześniej 
zanieczyszczonych, gdyż takich w tym okresie nie zidentyfikowano.  

(akta kontroli str. 31 – 40, 45 - 106) 
 

Wobec braku wpisów w rejestrze prowadzonym dla terenów, na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleb lub ziemi według stanu na 1 maja 2007 r., 
w oparciu o przepisy art. 36 ustawy o zapobieganiu szkodom, Starosta przekazał 
                                                      

5 Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359. 

6 Dz. U. z 2018 r., poz. 954, zwana dalej ustawą o zapobieganiu szkodom. 
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Wojewodzie Podkarpackiemu wyłącznie informację o takim braku wpisów. 
Informację taką przekazano przy piśmie z dnia 27.07.2007 r. znak SR-6018-1/4/07.  

W tym okresie toczyły się trzy postępowania administracyjne w sprawie uznania 
terenów za zanieczyszczone, w związku z czym do czasu rozstrzygnięcia tych 
postępowań, Starosta nie miał podstaw prawnych do wpisania ich do rejestru. 
Postępowania te toczyły się wobec PKN „Orlen” S. A. i dotyczyły trzech stacji 
benzynowych – w Zboiskach gmina Dukla, w Rymanowie oraz w Jaszczwi gmina 
Jedlicze. Po uzyskaniu rozstrzygnięć we wszystkich przypadkach, zostały one wraz 
z aktami spraw przekazane Wojewodzie Podkarpackiemu – jako organowi który stał 
się właściwy w przedmiotowych sprawach7. 

(akta kontroli str. 31 – 44) 

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

- nie prowadzono okresowych badań zanieczyszczenia ziemi oraz działań  
w zakresie identyfikacji takich terenów. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wywiązanie się Starosty z obowiązków 
określonych przepisami art. 109 ust. 2 Poś w zakresie prowadzenia okresowych 
badań zanieczyszczenia ziemi oraz działania Starosty w zakresie identyfikacji takich 
terenów. Starosta nie zidentyfikował i nie ujął w prowadzonym rejestrze przypadku 
zanieczyszczenia ziemi wymagającym remediacji na powierzchni 274 m2 na terenie 
działalnosci Orlen Południe S. A. (dawniej Rafineria Nafty jedlicze S. A.) powstałego 
przed 2007 r. W konsekwencji nie dopełnił obowiązku określonego przepisami art. 
36 ustawy o zapobieganiu szkodom w zakresie niezwłocznego przekazania 
Wojewodzie dokumentów dotyczących danych z rejestru zanieczyszczeń 
prowadzonego od 2001 r. 

 

2. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz prowadzenie ich wykazu w okresie od 5 
września 2014 r. 

 
1 - 2. Starosta Krośnieński uwzględnił sposób postępowania określony w art. 101d 
ust. 1 ustawy Poś i ustalił działalności mogące z dużym prawdopodobieństwem 
powodować historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi (wydobycie 
i przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucja i sprzedaż paliw i olejów). Po ustaleniu 
opisanych wyżej rodzajów działalności i zidentyfikowaniu substancji powodujących 
ryzyko wystąpienia ich w glebie lub ziemi w związku z prowadzeniem tego rodzaju 
działalności, Starosta wystąpił o udzielenie informacji w tym zakresie do organów, 
które są właściwe w przypadku takich przedsięwzięć i instalacji położonych 
w obrębie powiatu krośnieńskiego8. Z wnioskami o udzielenie informacji Starosta 
wystąpił do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
Dyrektora okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie oraz do Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S. A. w Warszawie oddział w Sanoku. W wyniku tych 
działań Starosta uzyskał informacje od Marszałka Województwa Podkarpackiego 

                                                      
7 przy pismach: z dnia 14.09.2007 r. znak SR-6018-1/4/07, z dnia 11.12.2007 r. znak SR-6018-
1/4/07, oraz z dnia 09.01.2008 r. znak SR.85.0718-2/08. 
 
8 pismami z dnia 23.03.2018 r., znak SR.642.1.2018.PG 
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o jednym przypadku historycznego (powstałego przed 2007 r.) zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi (na podstawie raportu początkowego) za które odpowiedzialnym 
było Orlen Południe S. A. (dawniej Rafineria Nafty jedlicze S. A.) Uzyskano 
informację o zanieczyszczeniu ziemi wymagającym remediacji na powierzchni 274 
m2 . Podmiot ten ze względu na możliwość wystąpiena dalszych zanieczyszczeń  
ujęto w sporządzonym przez Starostę wykazie potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 
Ponadto, Urząd posiadał informacje o trzech zgłoszonych przypadkach 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi spowodowanych przez inne podmioty 
niż władający powierzchnią ziemi w latach 2001–2004. Informacje te nie zostały 
wpisane do wykazu z powodu toczących się postępowań administracyjnych w tych 
sprawach (opisane powyżej).  

 

(akta kontroli str. 31 – 40, 107 - 124) 

 

Jak wyjaśnił Starosta, pierwszy etap badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonuje 
się w razie potrzeby – co wynika wprost z art. 101d ust. 1 pkt 4 Poś. Ponieważ 
w przypadku zidentyfikowanego przez Starostę terenu historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi (opisana wyżej firma Orlen Południe S.A 
Jedlicze) wymagane nazwy substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości 
w glebie i ziemi uzyskano od władającego powierzchnią ziemi, przeprowadzenie 
pierwszego etapu badań i jego finansowanie było niezasadne, dlatego 
nie przeprowadzano tych badań.  

(akta kontroli str. 31 - 40) 

 

4. W okresie objętym kontrolą, rejestr skarg i wniosków prowadzony 
był w Starostwie w sposób ciągły i zawierał:  w 2014 r. – 12 wpisów, w 2015 r. – 9, 
w 2016 r. – 9, w 2017 r. - 10 i w I połowie 2018 r. 6 wpisów. Analiza treści zapisów  
w rejestrze za okres lat 2014 – I połowa 2018 wykazała, że nie wpłynęły w tym 
okresie żadne skargi, które dotyczyłyby historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. 

 (akta kontroli str. 30) 

 
5. Urząd nie posiadał opracowanych specjalnych procedur, które umożliwiały 
mieszkańcom zgłaszanie zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie powiatu. 
Jak wyjaśnił Starosta, zgłoszenia można było dokonać na zasadach ogólnych 
dotyczących podań, wniosków, zgłoszeń, skarg wynikającym z art. 63 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)9.  

 

(akta kontroli str. 31 - 40)  

 
6. Jak wyjaśnił Starosta, w okresie objętym kontrolą, Urząd nie otrzymywał 
od funduszy ochrony środowiska informacji dotyczących możliwości pozyskania 
przez właścicieli nieruchomości (władających powierzchnią ziemi) środków 
na prowadzenie badań lub remediacje terenów, na których występują historyczne 
zanieczyszczenia ziemi. Także Starosta nie występował do tych funduszy o takie 
informacje, gdyż nie było takiej potrzeby. W jedynym, zidentyfikowanym przez 

                                                      
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. 
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Starostę przypadku potencjalnego (zanieczyszczenie faktycznie miało miejsce) 
historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, władający powierzchnią ziemi 
(Orlen Południe S. A.) podjął działania związane z remediacją. Według Starosty, 
przyjmowanie zgłoszeń historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wykonaniem przez 
władającego powierzchnią ziemi badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz 
remediacją zostały w ustawie Poś zastrzeżone dla Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska (art. 101e ust. 1 i 2, art. 101f i następne Poś). Obejmują one również 
aspekty finansowe remediacji, w związku z czym w ocenie Starosty kwestie 
informowania o możliwości i źródłach finansowania remediacji powinny być 
realizowane na tym etapie przez właściwy organ.  

                                                                                              (akta kontroli str. 31 - 40)  

 
7 - 8. W okresie objętym kontrolą, ze względu na niezidentyfikowanie na obszarze 
Starostwa obszarów potencjalnie historycznie zanieczyszczonych, nie wydawano 
żadnych pozwoleń na budowę osiedli mieszkaniowych ani budynków użyteczności 
publicznej, które zlokalizowane by były na takich obszarach. Nie wydawano 
w związku z tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku  
inwestycji, scalania, wymiany lub podziału gruntów w sytuacji w której dotyczyłaby 
ona takich obszarów. 
                                                                                              (akta kontroli str. 31 - 40)  

 
9. Jak wyjaśnił Starosta w okresie objętym kontrolą, nie było przypadków 
opiniowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego lub uzgadniania projektów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczących inwestycji mieszkaniowych lub użyteczności publicznej 
które obejmowałyby obszary historycznych zanieczyszczeń ziemi. Nadmienił 
jednocześnie, że Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi oraz sporządza ich wykaz, natomiast rejestr historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi, w którym gromadzi się m.in. informacje  
zanieczyszczeniach powierzchni ziemi oraz o historycznych zanieczyszczeniach 
powierzchni ziemi prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i to On przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w drodze decyzji skierowanej 
do władającego powierzchnią ziemi, dokonuje wpisu do tego rejestru. Decyzje 
te zawierają wskazanie miejsca, na którym występuje potencjalne historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Dysponujac tymi danymi, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska opiniuje w opisywanymzakresieprojektystudium uwarunkowań 
i kierunkówzagospodarowania przestrzennego oraz projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - art. 11 lit. i, art. 17 pkt 6 lit. a tiret trzecie 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym10.  

 

(akta kontroli str. 31 – 40, 127 - 129) 

 

 

 

10. W okresie objętym kontrolą, w  Starostwie realizację zadań z zakresu 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, zgodnie z zapisami Regulaminu 
Organizacyjnego11, powierzono Wydziałowi Ochrony Środowiska. Zadania 
                                                      
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945. 
11 Uchwała Nr 587/2018 Zarządu Powiatu Krośnieskiego z 11 lipca 2018 r. (tekst jednolity). 
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te w Wydziale powierzono inspektorowi ds.ochrony środowiska, gospodarki 
odpadami i łowiectwa, co zostało uwidocznione w treści pkt. 7 jego zakresu 
obowiązków . 

(akta kontroli str. 3 - 29) 

 
11. Jak wyjaśnił Starosta, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
Ministerstwa Środowiska przekazanymi przy piśmie DGO.V.407.1.2018.KN z dnia 
27.02.2018 r., podjęte zostały działania mające na celu wytypowanie rodzajów 
działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Wystąpiono w tym zakresie do innych 
organów, które są właściwe w przypadku takich przedsięwzięć i instalacji 
położonych w obrębie powiatu krośnieńskiego (opisane w pkt 1 – 2 niniejszego 
wystąpienia). Zwrócono się z wnioskiem do podmiotów władających powierzchnią 
ziemi, które zostały wytypowane na podstawie uzyskanych informacji. Dane, które 
udało się uzyskać wskutek powyższych działań zawarte zostały w wykazie 
potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (opisane w pkt 1 – 2. Niniejszego 
wystapienia). W wykazie tym ujęto tylko jeden przypadek i to taki dla którego 
wystąpienie zanieczyszczenia zostało udokumentowane. W związku z możliwością 
wystąpienia konieczności wykonania badań, w budżecie Starostwa zaplanowano 
na ten cel środki finansowe. 

Starosta Krośnieński, jak wyjaśnił, sukcesywnie realizował zadania w zakresie 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi poprzez 
analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby 
lub ziemi,  identyfikację, innych poza ujętymi w wykazie, działalności mogących 
z dużym prawdopodobieństwem powodować potencjalne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, ustalanie listy potencjalnych substancji powodujących ryzyko, 
których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, 
o której mowa wyżej.  

W Starostwie nie zostały wyznaczone cele i nie planowano zadań służących 
ich realizacji  w poszczególnych latach w zakresie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi.  Nie określono procedur do oceny osiąganych postępów oraz 
mierników realizacji wyznaczonych celów. Obowiązek podejmowania działań 
dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 
oszczędny i terminowy określony został w art. 68 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych12. 

Nie podjęto działań zmierzających do identyfikacji terenów potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w zakresie działalności 
prowadzonej przez stacje paliw, istniejącą oczyszczalnię ścieków i funkcjonujące 
w przeszłości wysypiska odpadów. Zaniechania te skutkowały brakiem wpisów 
w wykazie. 

 (akta kontroli str. 31 – 40, 125 - 126) 

 

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

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

8 

- nie dokonano pełnej i rzetelnej identyfikacji terenów potencjalnych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, 

- nie prowadzono rzetelnego wykazu terenów potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania w zakresie identyfikacji 
terenów potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz brak 
wykonanych wstępnych badań na obszarze Powiatu. Najwyższa Izba kontroli ocenia 
negatywnie także rzetelność prowadzenia wykazu terenów potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi – w wykazie ujęto, 
zidentyfikowany, tylko jeden podmiot działający na obszarze Powiatu i to taki, 
na terenie którego zanieczyszczenie faktycznie wystąpiło. 

Pozytywnie należy ocenić sposób organizacji funkcjonowania Starostwa, skutkujący 
przypisaniem kontrolowanych zadań jednemu wydziałowi i określonemu 
pracownikowi. Organizacja ta nie pozwoliła jednak na prawidłowe wykonanie zadań 
określonych dla Starosty w ustawie Poś. Starosta w ramach prowadzonej kontroli 
zarządczej nie wyznaczał celów i nie planował zadań służących identyfikacji 
i likwidowaniu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

 

Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o sporządzenie wykazu 
potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi według dyspozycji 
art.101 d ust.6 cyt. ustawy, co pozwoli na przeprowadzenie aktualnych badań stanu 
zanieczyszczenia ziemi na terenach potencjalnie zanieczyszczonych. 

 
 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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. 

 

 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

9 

 

 

 
 
 

Kontroler 

Stanisław Tobolewski 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

 
                         /-/ 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

p.o. Dyrektora 

Wiesław Motyka 

 

 

                    /-/

 

 

 

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 
dokonał  

p.o. Dyrektora Delegatury  

Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie 

             

             Wiesław Motyka 

 

………………………………………. 

                     podpis 

 


