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I. Dane identyfikacyjne 
Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Długa 10, 05-
100 Nowy Dwór Mazowiecki1 

 

Ewa Malasiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim 
od 1 września 2008 r. 

1. Tworzenie warunków do uzyskania wykształcenia i przygotowania zawodowego 
do podjęcia pracy przez osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. 

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania wykluczeniu osób z autyzmem 
i zespołem Aspergera. 

 

Od 1 stycznia 2016 do zakończenia kontroli (lata 2016-2019) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 
 

 

Zbigniew Dudzik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/85/2019 z 14 maja 2019 r.  
 

                                                      
1  Dalej: Zespół Szkół lub Szkoła. 
2  Dz. U. z 2019r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
NIK pozytywnie ocenia działania Dyrektora Szkoły mające na celu zapewnienie 
wsparcia w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania uczniom z autyzmem 
i zespołem Aspergera. Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym 
opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny4, poprzedzony 
sporządzeniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania. W IPET 
uwzględniono zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego, z wyjątkiem zaleceń w zakresie indywidualnej pracy z psychologiem 
(w dwóch IPET) oraz monitorowania realizacji opieki psychiatrycznej (w trzech 
IPET). Wsparcia uczniom objętym kształceniem specjalnym udzielali nauczyciele  
posiadający stosowne kwalifikacje. W Szkole dokonywano okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz oceny 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła współpracowała 
z wyższą uczelnią, potencjalnymi pracodawcami oraz powiatowym urzędem pracy 
w celu ułatwienia uczniom podjęcia pracy zawodowej lub zaplanowania dalszej 
ścieżki kształcenia. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Tworzenie warunków do uzyskania wykształcenia 
i przygotowania zawodowego do podjęcia pracy przez 
osoby z autyzmem i zespołem Aspergera 

1.1. Statut Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim5 zawierał wymagane 
elementy przepisami prawa. Zgodnie z określonymi w Statucie zasadami udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor Szkoły powoływał zespoły 
ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego. W regulaminach rekrutacji do Zespołu Szkół 
podano m.in., że o przyjęciu decyduje uzyskana liczba punktów. W latach szkolnych 
2016/2017 - 2018/2019 przyjęto wszystkich czeterech kandydatów z orzeczeniami 
o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym jednego ucznia z autyzmem i trzech 
z autyzmem - zespołem Aspergera. Wszyscy przyjęci uczniowe posiadali orzeczenie 
wydane na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej oraz złożyli zaświadczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie. W okresie objętym kontrolą do Szkoły uczęszczało sześciu uczniów 
z autyzmem i zespołem Aspergera, w tym po dwóch uczniów, którzy rozpoczęli 
naukę w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz dwóch uczniów w roku 
szkolnym 2013/2014 i 2018/2019. Pięciu z nich w gimnazjum korzystało 
z kształcenia specjalnego, a jeden z indywidualnego nauczania6. Czterech 
realizowało kształcenie w zawodzie technik informatyk w klasach o liczebności 
od 14 do 327, a dwóch w zawodach technik mechatronik oraz technik obsługi 
turystycznej, w klasach o liczebności, odpowiednio: 19 i 22 uczniów. Spośród 
uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, trzech posiadało również orzeczenia 
o potrzebie kształcenia indywidualnego. Oględziny pomieszczeń Szkoły, w tym 

                                                      
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
4  Dalej także: IPET. 
5  Statut i Regulaminy rekrutacji Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym Technikum– 

umieszczony na stronie: zs2@nowy dwor maz.pl  
6  W przypadku trzech uczniów Szkoła nie posiadała takich informacji. 
7  Wyłącznie w roku szkolnym 2018/2019. 
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stanowisk pracy przeznaczonych do realizacji kształcenia specjalnego uczniów 
z autyzmem i zespołem Aspergera wykazały, że: 
1/ zajęcia dydaktyczno wyrówawcze z matematyki oraz języka angielskiego 
odbywały się sali o wymiarach 3x4 m wydzielonej z biblioteki szkolnej na parterze 
wyposażonej w laptop z łączem internetowym, tablicę typu flipchart oraz pomoce 
naukowe; 
2/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego odbywały się w sali 
nr 11 na parterze wyposażonej w laptop, telewizor z łączem HDMI, odtwarzacz CD, 
pomoce dydaktyczne do nauki j. angielskiego: podręczniki, filmy dydaktyczne, 
plansze dydaktyczne, fiszki; 
3/ zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki odbywały się w sali nr 4 
na parterze wyposażonej w laptop, rzutnik multimedialny, tablice oraz pomoce 
dydaktyczne do nauki matematyki; 
4/ zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne odbywały się 
w gabinecie pedagoga w sali na parterze o wymiarach 6x3 m, wyposażonej 
w komputer z dostępem do Internetu, odtwarzacz CD z muzyką wyciszającą, stolik, 
biurko, wygodne miejsca do siedzenia, pomoce dydaktyczne do w/w zajęć. Pedagog 
szkolny wyjaśniła, że gabinet pedagoga pełni również funkcję pokoju wyciszenia 
i miejsca spotkań z rodzicami; 
5/ zajęcia dydaktyczne wynikające ze szkolnych planów nauczania dla zawodów 
odbywały się w dwóch pracowniach informatycznych, z których każda była 
wyposażona w 17 stanowisk z laptopami i programy obowiązujące dla zawodu oraz 
w pracownii mechatronicznej wyposażonej w 11 stanowisk komputerowych wraz 
oprogramowaniami. 
Z informacji specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami z autyzmem i zespołem 
Aspergera wynika m.in., że Szkoła ma trudne warunki lokalowe wynikające z braku 
pomieszczeń na organizację zajęć indywidualnych.  

(akta kontroli str. 4-44, 52-56, 157, 164-165) 
1.2. W okresie objętym kontrolą nauczyciele pracujący z uczniami z autyzmem 
i zespołem Aspergera posiadali wymagane kwalifikacje8, które doskonalili poprzez 
udział w studiach podyplomowych, kursach doszkalających, seminariach, 
szkoleniach i konferencjach. Zajęcia z uczniami prowadziło dwóch nauczycieli 
wspomagających oraz pedagog szkolny9 i logopeda, a w roku szkolnym 2018/2019 
także doradca zawodowy i psycholog. Nauczyciele prowadzący zajęcia 
rewalidacyjne z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera posiadali następujące 
kwalifikacje: pedagog szkolny ukończył studia magisterskie z pedagogiki oraz studia 
podyplomowe z doradztwa zawodowego i kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki 
oraz terapii pedagogicznej, jeden z nauczycieli wspomagających ukończył studia 
magisterskie z języka polskiego oraz studia podyplomowe z terapii pedagogicznej 
oraz oligofrenopedagogiki, a drugi studia magisterskie z pedagogiki oraz studia 
podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz oligofrenopedagogiki. W Szkole dopiero 
na rok szkolny 2018/2019 zatrudniono doradcę zawodowego oraz psychologa, 
którzy ukończyli odpowiednio: studia magisterskie na wydziale prawa i studia 
podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz studia magisterskie z psychologii 
klinicznej i oraz studia magisterskie z pedagogiki o specjalności rewalidacja osób 
upośledzonych umysłowo-oligofrenopedagogika. W latach szkolnych 2016/2017-
2017/2018 nie realizowano zajęć indywidualnych z uczniami z autyzmem i zespołem 

                                                      
8  Określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264), uchylone z dniem 1 wrzesnia 2017 r., oraz rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli (Dz. U. poz 1575 ze zm.) weszło w życie 1 września 2017 r.  

9  Również jako nauczyciel wspomagający. 
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Aspergera w zakresie doradztwa zawodowego oraz psychologii. Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła, że zadania z zakresu doradztwa zawodowego uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego były realizowane w ramach lekcji 
wychowawczych, przedmiotów zawodowych, pracy pedagoga i kierownika praktyk, 
co jest udokumentowane wpisami w dziennikach lekcyjnych i dzienniku pedagoga 
szkonego. Natomiast spotkania z psychologiem w tych latach szkolnych były 
realizowane poza Szkołą. W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzono 1 godzinę 
tygodniowo zajęć z doradztwa zawodowego realizowanego indywidualnie dla ucznia 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zatrudniono psychologa 
klinicznego uprawnionego do prowadzenia ww. zajęć.  

(akta kontroli str. 57-59, 158-163) 
1.3. Szczegółowe badanie dokumentacji czterech uczniów10 wykazało, że w Szkole 
sprządzano dla nich Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne. Programy 
były opracowane przez Zespół ds. pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla 
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w którego skład 
wchodzili wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, 
sporządzane na aktualny etap edukacyjny ucznia w wymaganym terminie11 oraz 
zatwierdzone przez Dyrektora. W każdym przypadku opracowanie IPET 
poprzedzone było dokonaniem wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, 
w której wykorzystywano m.in. oceny i zalecenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Rodzice uczniów współpracowali z pedagogiem na etapie 
przygotowania do opracowania IPET. We wszystkich programach zaplanowano 
zwymiarowane zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne z zakresu pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej oraz działania z zakresu doradztwa zawodowego, 
a także wspierające rodziców ucznia oraz dodatkowe, niewskazane w orzeczeniach, 
zajęcia dydaktyczno-wychowacze. W roku szkolnym 2018/2019 do IPET 
wprowadzono zapis o indywidualnej realizacji doradztwa zawodowego dla uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres wsparcia określony 
w IPET był zgodny z zaleceniami wynikającymi orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego z tym, że w trzech nie zawarto zapisów dotyczących zaleconej opieki 
psychiatrycznej, a w dwóch indywidualnej pracy z psychologiem12.  

(akta kontroli str. 76-154, 158-160) 
1.4. Kontrola dokumentacji czterech uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera 
objętych kształceniem specjalnym wykazała, że w latach szkolnych 2016/2017-
2018/2019 zaplanowane zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
wybranych przedmiotów były realizowane zgodnie z IPET i zaleceniami orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor Zespołu Szkół wyznaczył nauczycieli 
do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych wraz 
z określeniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych godzin. W zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego realizowano zaplanowane: zajęcia rewalidacyjne dla 
wszystkich czterech uczniów, w ramach których były prowadzone zajęcia 
z oligofrenopedagogiki przez pedagoga szkolnego oraz terapii pedagogicznej przez 
nauczyciela języka polskiego (nauczyciel wspomagający) w wymiarze 2 godzin 

                                                      
10  W tym jednego z autyzmem i trzech z autyzmem-zespołem Aspergera.  
11  Do 30 września danego roku szkolnego lub w terminie 30 dni od daty przedłożenia orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
12  Zalecenia określone w orzeczeniu: Nr 73/13-14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.: systematyczna opieka 

psychiatryczna, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci indywidualnej pracy 
z psychologiem ukierunkowanej na dalszy trening kompetencji społecznych; nr 86/13-14 z dnia 15 maja 
2014 r.: kontynuowanie opieki psychiatrycznej, Nr 4253/131/17-18 z dnia 8 czerwca 2018 r.: systematyczna 
opieka psychiatryczna i terapeutyczna, praca z psychologiem – uczenie radzenia sobie z emocjami 
i sytuacjami trudnymi. 
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tygodniowo, a także z logopedii w wymiarze 1 godziny tygodniowo13. Każdy uczeń 
był objęty wsparciem nauczyciela wspomagającego w wymiarze od 3 do 11 godzin 
lekcyjnych tygodniowo. W wymiarze jednej godziny tygodniowo prowadzono zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne dla dwóch uczniów i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
dla trzech uczniów z matematyki oraz dla jednego z języka polskiego i angielskiego, 
a także w-f, fizyki oraz historii. Zajęcia indywidualne w grupie do 5 osób zapewniono 
dla dwóch uczniów, w tym dla jednego 12 godzin lekcyjnych tygodniowo w roku 
szkolnym 2017/2018, a dla drugiego trzy godziny lekcyjne tygodniowo w roku 
szkolnym 2018/2019. 

 (akta kontroli str.60-65, 155-160, 164 -270) 
1.5. W Zespole Szkół prawidłowo i terminowo (na koniec każdego półrocza) 
członkowie zespołu ds. IPET sporządzali wielospecjalistyczne oceny 
funkcjonowania czterech uczniów uwzględniając ocenę efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Każda ocena uwzględniała osiągnięte efekty pracy 
w wyniku prowadzonych zajęć specjalistycznych oraz wynikających z podstawy 
programowej. Wykazywano w nich mocne i słabe strony ucznia oraz osiągane 
postępy w nabywaniu wiedzy i umiejętności, a także zalecenia do dalszej pracy. 
Wnioskowano m.in o przedłużenie czasu egzaminu zawodowego. Oceny były 
podpisane przez członków zespołu oraz przez rodziców/rodzica ucznia, co było 
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na podejmowane działania (ich kontynuację lub 
ich zmianę). Pedagog szkolny w informacji podała m.in., że ocena uwzględniana jest 
w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia oraz przy modyfikacji IPET.  

 (akta kontroli str.87-92, 108-113, 123-128, 142-144, 286-295) 
 

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

 
NIK pozytywnie ocenia stworzone przez Szkołę warunki do uzyskania wykształcenia 
i przygotowania zawodowego do podjęcia pracy przez uczniów z autyzmem 
i zespołem Aspergera. Dla wszystkich uczniów objętych badaniem opracowano 
Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, w których prawidłowo 
zaplanowane działania wspierające rozwój ucznia realizowane były przez 
wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. 

  

2. Działania podejmowane w celu zapobiegania 
wykluczeniu osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

2.1. Analiza IPET oraz wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów 
z autyzmem i zespołem Aspergera objętych kształceniem specjalnym wykazała, 
że Szkoła udzielała uczniom skutecznego wsparcia poprzez zapewnienie pomocy 
nauczyciela wspomagającego, organizację zajęć rewalidacyjnych oraz dydaktyczno-
wyrównawczych z tych przedmiotów, które sprawiały im trudności. Wszyscy trzej 
uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera uzyskiwali promocje do następnej 
klasy i przystąpili do egzaminu maturalnego14, który dwóch zdało, a jeden oczekuje 
na wynik z egzaminu pisemnego. Uzyskiwali oni średnią ocen z przedmiotów 
zawodowych na poziomie od 2,88 do 3,85. Z informacji uzyskanych od rodziców 
uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera objętych kształceniem specjalnym 
wynika, że Szkoła prawidłowo udzielała wsparcia ich dzieciom, a współpraca 

                                                      
13  W roku szkolnym 2018/2019. 
14  Jeden z uczniów rozpoczął edukację w roku szkolnym 2018/2019. 
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zarówno uczniów, jak i rodziców z nauczycielami wspierającymi proces kształcenia 
specjalnego, w tym z pedagogiem szkolnym, układała się bardzo dobrze.   

( akta kontroli str. 66-73, 77-154, 313-320) 
2.2. Wszyscy czterej uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera, uzyskali bardzo 
dobre oceny z praktyk zawodowych, jeden z nich dyplom technika-informatyka, 
natomiast dwóch nie zaliczyło części praktycznej egzaminu zawodowego. Uczniowie 
z autyzmem i zespołem Aspergera mieli przedłużony czas części praktycznej 
egzaminu zawodowego o 30 minut, a jeden z nich dodatkowo część pisemną o 15 
minut. W ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów zawodowych, 
oraz warsztatów, jeden uczeń z autyzmem korzystał z jednej godziny tygodniowo 
w semestrze poprzedzającym egzamin zawodowy. Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., 
że duża liczba godzin z przedmiotami zawodowymi realizowana w tygodniowym 
planie pracy ucznia uniemożliwiła wprowadzenie dodatkowych godzin 
przygotowujących do egzaminów zawodowych. 

 (akta kontroli str. 60-73, 77-154, 286-292-312,323-325) 
Szkoła współpracowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym 
Dworze Mazowieckim w zakresie doradztwa zawodowego w temacie: „Aktywne 
poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna”, Komendą Powiatową Policji 
co do możliwości zatrudnienia absolwentów w policji oraz Powiatowym Urzędem 
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim15 w zakresie korzystania z usług centrum 
aktywizacji zawodowej. Współpracowała także z podmiotami prowadzącymi 
działalność gospodarczą oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Ciechanowie.  

(akta kontroli str. 60-73, 77-154, 286-312) 
2.3. Szkoła zapewniła uczniom objętym kształceniem specjalnym integrację 
ze środowiskiem rówieśniczym poprzez ich naukę w klasach ogólnodostępnych oraz 
realizację praktyk zawodowych w podmiotach zewnętrznych i organizację zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i psychologicznych ukierunkowanych na wsparcie 
uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że 
wszyscy uczniowie, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, mieli możliwość 
i uczestniczyli w działaniach organizowanych przez Szkołę 

 (akta kontroli str. 70-73, 250, 293-304, 325) 
2.4. Z wyjaśnień trzech nauczycieli wspomagających prowadzących także zajęcia 
rewalidacyjne, nauczyciela przedmiotów zawodowych oraz doradcy zawodowego 
(kierownika praktyk) wynika, że uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera 
otrzymują wsparcie określone w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Trudnością podczas tworzenia IPET w pierwszej klasie jest nieznajomość ucznia. 
Proces dydaktyczny planowany jest w taki sposób, aby maksymalnie wspomóc 
ucznia w pokonywaniu trudności zarówno natury społecznej, jak i dydaktycznej. 
Każdy z uczniów ma możliwość ukończenia szkoły i przystąpienia do egzaminu 
maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie ze spektrum 
autyzmu są angażowani w życie szkoły i klasy w miarę swych możliwości 
i gotowości do wejścia w życie grupy. Jednak liczba godzin spędzonych w szkole 
poszerzona o zajęcia rewalidacyjne i inne specjalistyczne i/lub dydaktyczno-
wyrównawcze jest dużym obciążeniem dla ucznia. Trudności przy udzielaniu 
wsparcia uczniów wynikają m.in. z warunków lokalowych szkoły (zbyt mało 
pomieszczeń na organizację zajęć indywidualnych) powodujących częste zmiany 
w planie pracy.  

(akta kontroli str. 271-285) 
PUP w Nowym Dworze Mazowieckcim nie dysponował ofertami pracy skierowanymi 
do osob niepełnosprawnych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. PUP 

                                                      
15  Dalej: PUP. 
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współpracował z pracodawcami, którzy zgłaszając wolne miejsca pracy wskazywali 
chęć zatrudnienia osob niepełnosprawnych, jednak bez możliwości 
uszczegółowienia stopnia, rodzaju i przyczyny niepełnosprawności.   

(akta kontroli str. 321-322) 
NIK pozytywnie ocenia prawidłowe i terminowe sporządzanie przez Szkołę 
wysokospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów z autyzmem i zespołem 
Aspergera. Szkoła wspierała uczniów w planowaniu dalszej ścieżki zawodowej 
i kszałcenia poprzez współpracę, m.in. z potencjalnymi pracodawcami, PUP oraz 
wyższą uczelnią.   

VI. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 

VII. 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 Warszawie. 

Warszawa, 28 czerwca 2019 r. 
 

 

            Kontroler                             Najwyższa Izba Kontroli 

      Zbigniew Dudzik                         Delegatura NIK w Warszawie 

   główny specjalista k.p.                            Dyrektor 

 

 
 
 
....................................................                                      .................................................... 
               podpis                                                   podpis 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

 


