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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu1. 

 

Janusz Szydłowski, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we 
Wrocławiu2, od 6 lipca 2016 r. 

1. Przygotowanie organizacyjne Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 
do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw stałych wprowadzanych 
do obrotu, celem wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy dla celów 
wytwarzania ciepła. 

2. Wywiązywanie się Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej 
z nałożonych na nich obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych. 

 

Lata 2018 – 2020 (do dnia zakończenia kontroli). 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

 

 Andrzej Siekierka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 1.
nr LWR/17/2020 z 8 stycznia 2020 r.  

 Jerzy Skowroński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LWR/44/2020 z 11 lutego 2020 r. oraz nr LWR/56/2020 z 26 
marca 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2, 3-4, 5, 334) 

 

                                                      
1 Dalej: „WIIH” lub „Inspektorat”. 
2 Dalej: „Wojewódzki Inspektor”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Wojewódzkiego Inspektora 
w zakresie eliminacji z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych, 
wprowadzanych do obrotu celem użycia ich w gospodarstwach domowych 
i instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW. 

Struktura organizacyjna WIIH zapewniała realizację zadań z zakresu monitorowania 
i kontroli jakości paliw stałych przypisanych Inspekcji Handlowej ustawą z dnia 
5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej5. W latach 2018 – 2020 
(I kwartał) Wojewódzki Inspektor opracowywał kwartalne plany kontroli 
uwzględniając w nich kontrole paliw stałych zlecane przez Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów6. W okresie tym Inspektorat wywiązywał się nałożonych 
na niego obowiązków dotyczących kontroli paliw stałych. Zrealizował kontrole 
zlecone przez Prezesa UOKiK na podstawie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej7, dotyczące spełniania przez 
przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu paliwa stałe, obowiązku wystawiania 
i przekazywania podmiotom kopii świadectw jakości przy każdym zakupie paliwa 
stałego. Inspektorat przeprowadzał kontrole jakości paliw stałych w podmiotach 
wskazanych przez Prezesa UOKiK, na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw8, jako 
Zarządzającego Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw9, o którym 
mowa w art. 11 ustawy o systemie.  

Analiza objętej badaniem NIK dokumentacji, dotyczącej przeprowadzonych przez 
inspektorów WIIH kontroli jakości paliw wprowadzanych do obrotu celem użycia ich 
przez sektor komunalno-bytowy, uzasadnia ocenę, że kontrole te zostały 
przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie organizacyjne WIIH we Wrocławiu do 
realizacji zadań związanych z kontrolą jakości paliw 
stałych wprowadzanych do obrotu, celem 
wykorzystania ich przez sektor komunalno-bytowy dla 
celów wytwarzania ciepła 

1.1. WIIH prowadził działalność informacyjną, której przedmiotem było rozszerzenie 
z dniem 12 września 2018 r. zadań Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli paliw 
stałych, spowodowane wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie. 
Działalność ta, jak wyjaśnił Wojewódzki Inspektor, nie wynikała z realizacji 
ustawowego obowiązku i polegała na przybliżaniu, w toku prowadzonych kontroli 
wystawiania świadectw jakości, istoty tych zmian oraz na wskazywaniu 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
5 Dz. U. z 2018 r. poz. 1654, dalej: ustawa o zmianie ustawy o systemie. 
6 Dalej: Prezes UOKiK. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, ze zm., dalej: ustawa o IH. 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 660, ze zm., dalej: ustawa o systemie. 
9 Dalej: System. 
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
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zainteresowanym adresu stron internetowych Ministerstwa Energii zawierających 
interpretację i wyjaśnienia przepisów znowelizowanej ustawy o systemie.     

 (akta kontroli str. 29) 

1.2. Regulamin organizacyjny WIIH11 został zaktualizowany i dostosowany do zadań 
Inspektoratu wynikających z nowelizacji ustawy o systemie. Zgodnie z jego 
regulacjami zadania z zakresu kontroli jakości paliw stałych należały do kompetencji 
Wydziału Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów Nieżywnościowych i Usług, dalej 
Wydział KBP-NU.  

(akta kontroli str. 11-26) 

W WIIH zadania z zakresu kontroli paliw stałych wykonywało ogółem 19 
pracowników (w tym 13 pracowników delegatur w Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu, przeprowadzających wyłącznie kontrole wykonywania przez 
przedsiębiorców obowiązku wystawiania i przekazywania podmiotom kopii 
świadectw jakości) stosownie do opisów zawartych w zakresach czynności 
pracowników. 

(akta kontroli str. 27-28,371, 372, 106-118) 

W związku z wejściem w życie ustawy o zmiany ustawy o systemie i wydaniem 
przez  Ministra Finansów decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 
2019 r.12, w Wydziale KBP-NU utworzono dwa stanowiska pracy. Sfinansowano 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz pochodnymi w wysokości 89,3 tys. zł, 
co stanowiło 68,48 % kwoty 130,4 tys. zł środków rezerwy celowej (część 83 – 
Rezerwa celowa, poz. 73) przyznanej WIIH na mocy ww. decyzji.        

(akta kontroli str. 35-36, 37-38, 43-44, 62, 335-343) 

Niewykorzystane środki w wysokości 41,1 tys. zł objęto wnioskami Wojewody 
Dolnośląskiego13 w sprawie blokowania planowanych na rok 2019 r. wydatków. 
Przyczyną niewykorzystania środków przyznanych WIIH, jak uzasadniono wnioski, 
było późniejsze niż planowano, zatrudnienie jednego pracownika oraz mniejsza, niż 
planowano, liczba kontroli paliw stałych. 

(akta kontroli str. 39-42, 344-347) 

W planie finansowym na 2020 r. uwzględniono środki na realizację zadania 
„Eliminacja z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych”, 
realizowanego w ramach podstawowej działalności Inspektoratu. 

(akta kontroli str. 36) 

1.3. Po wejściu w życie nowelizacji przepisów ustawy o systemie, szkolenia 
w zakresie kontroli jakości paliw stałych dla inspektorów WIIH zorganizował UOKiK. 
W trzech szkoleniach14, w tym dwóch z zakresu poboru próbek, uczestniczyło 
sześciu pracowników Wydziału KBP-NU (w tym dwóch pracowników zatrudnionych 
na nowo utworzonych stanowiskach). 

(akta kontroli str. 80-86, 88-93, 95-99) 

                                                      
11 Regulamin organizacyjny WIIH we Wrocławiu, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13 Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu i zatwierdzony 
przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 24 sierpnia 2017 r.  

12 Decyzja Ministra Finansów MF/FG4.4143.3.71.2019.MF.1134 z 23 maja 2019 r., w oparciu o wniosek 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak: 85/02.4143.1.213.2019.WMF-A na sfinansowanie 
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z realizacją nowych zadań 
wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1654).  

13 Decyzjami w sprawie blokowania planowych na rok 2019 wydatków 85/02.4143.12.14.2019 BD (bez daty) 
i 85/02.4143.12.44.2019 BD (bez daty) Wojewoda Dolnośląski objął blokadą wydatki na kwotę odpowiednio 
38,5 tys. zł i 2,6 tys. zł. 

14 [1] 2 – 3 lipca 2019 r. Katowice – szkolenie z poboru próbek paliw stałych; [2] 3 – 4 października 2019 r. 
Warszawa – szkolenie z zakresu prowadzenia kontroli jakości paliw stałych; [3] 28 – 29 listopada 2019 r. 
Warszawa – szkolenie z poboru próbek paliw stałych.   
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Dodatkowo WIIH zorganizował spotkanie z dziewięcioma15 pracownikami delegatur, 
na którym omawiano kwestie związane z kontrolą wystawionych świadectw jakości 
paliw stałych. Spotkanie zorganizował i przeprowadził naczelnik Wydziału KBP NU 
oraz dwóch pracowników Wydziału KBP-NU.    

(akta kontroli str. 28, 119) 

1.4. WIIH nie posiadał systemu informatycznego służącego do monitorowania rynku 
paliw. Źródłem danych własnej, prowadzonej w programie Excel, bazy o podmiotach 
działających na rynku paliw stałych, były informacje m.in. z: ogólnodostępnych 
rejestrów publicznych16, skarg konsumentów na jakość oferowanego do sprzedaży 
paliwa stałego, czy też informacje pozyskane w toku prowadzonych przez Inspekcję 
kontroli.  
Inspektorat, po uzyskaniu informacji lub skarg o niewłaściwej jakości paliw stałych 
wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorców, przekazywał je Prezesowi UOKiK 
celem wskazania tych podmiotów do kontroli w ramach Systemu na podstawie art. 
13 ustawy o systemie. 

(akta kontroli str. 31, 360, 362, 370) 

1.5. W okresie od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o systemie wraz 
z rozporządzeniami wykonawczymi17, tj. od IV kwartału 2018 r. do końca II kwartału 
2019 r., kontrole paliw stałych Inspektorat planował i prowadził w ramach kontroli 
własnych, postępując stosownie do wytycznych UOKiK18. Kontrole paliw stałych 
w zakresie obejmującym również ich jakość z rozporządzeniem Ministra Energii dnia 
27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych19), 
Wojewódzki Inspektor uwzględniał w kwartalnych planach pracy począwszy od IV 
kwartału 2019 r., tj. po zawarciu przez Prezesa UOKiK umów z akredytowanym 
podmiotem na pobieranie i badanie jakości próbek paliw stałych oraz po 
przekazaniu Inspektoratowi opracowanych przez Prezesa UOKiK „Programów 
kontroli jakości paliw stałych w 2019 r.” i „Programu kontroli jakości paliw stałych 
w 2020 r.”. 

W dokumentach tych UOKiK określił podstawowe założenia przeprowadzenia 
kontroli, a w szczególności: [1] podział zadań związanych z planowaniem 
i prowadzeniem kontroli pomiędzy UOKiK i WIIH, [2] przedmiotowy i podmiotowy 
zakres kontroli oraz [3] kryteria i procedury doboru podmiotów objętych kontrolą oraz 
wytyczne dotyczące procedur kontroli i zasady współpracy z laboratorium. Zgodnie 
z  art. 12 ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie Prezes UOKiK wskazywał podmioty, 
u których Inspektorat dokonywał kontroli jakości paliw stałych. 

(akta kontroli str. 124, 125-129, 298, 215-254, 255-297) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania WIIH w zakresie przygotowania organizacyjnego 
do realizacji zadań związanych z kontrolą paliw stałych wprowadzanych do obrotu. 

 

 

 

 

                                                      
15 Spośród łącznie 13 pracowników delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu w: Jeleniej Górze, Legnicy 

i Wałbrzychu. 
16 Np. Krajowy Rejestr Sądowy, w wersji elektronicznej dostępny na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości; 

System CEiDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – prowadzonej przez 
Ministerstwo Rozwoju. 

17 Akty wykonawcze do ustawy weszły w życie z dniem 4 listopada 2018 r. 
18 Pisma UOKiK: DIH-2.71.39.2018 z 10 października 2018 r., DIH-2.717.40.2018 z dnia 31 października 2018 r. 

i DIH-2.713.40.2018.MR z 17 grudnia 2018 r. 
19 Dz. U. poz. 1890, dalej: „rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych”. 
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2. Wywiązywanie się Wojewódzkich Inspektorów IH 
z nałożonych na nich obowiązków dotyczących kontroli 
jakości  paliw stałych  

2.1. W ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o systemie, 
Wojewódzki Inspektor opracowywał kwartalne plany pracy Inspektoratu. W planach 
tych uwzględniono kontrole jakości paliw stałych, przy czym przedsiębiorców do 
objęcia kontrolą wskazywał UOKiK, co opisano w pkt 1.5. niniejszego wystąpienia. 
Podobnie w przypadku kontroli własnych, dotyczących wykonywania przez 
przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe obowiązku wystawiania 
i przekazywania podmiotom kopii świadectw jakości, były one uwzględnione 
w planach pracy WIIH. Analiza dokumentów potwierdziła, iż w Inspektoracie, 
stosownie do art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców20, 
planowanie i przeprowadzenie kontroli odbywało się po uprzednim dokonaniu 
analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej.  

 (akta kontroli str. 348, 396-405) 

2.2. W okresie objętym kontrolą WIIH nie opracowywała planów kontroli 
przedsiębiorców produkujących paliwa stałe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4a ustawy 
o systemie, gdyż podmioty typowane do kontroli jakości paliw stałych wskazywał 
Prezes UOKiK. 

 (akta kontroli str. 29) 

2.3. W okresie od wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie do 31 marca 
2020 r. WIIH przeprowadził łącznie 13221 kontrole, z czego 105 (79,55 %) dotyczyło 
wyłącznie wywiązywania się przedsiębiorców wprowadzających paliwa stałe do 
obrotu z obowiązku wystawiania i przekazywania nabywcom paliw świadectw ich 
jakości oraz 27 (20,45 %) kontroli sprawdzających również jakość paliw stałych, 
celem określenia ich zgodności z  rozporządzeniem w sprawie wymagań 
jakościowych dla paliw stałych. Kary pieniężne nałożone przez WIIH na 
kontrolowanych przedsiębiorców na podstawie art. 35a pkt 9 ustawy o systemie, tj. 
z tytułu niewystawienia świadectw jakości albo wystawienia świadectw jakości, 
w których wartości parametrów są niezgodne ze stanem faktycznym albo 
nieprzekazywania kopii świadectw jakości podmiotowi nabywającemu paliwo stałe, 
wyniosły 45,0 tys. zł i nałożono je (do 31 marca 2020 r.) na trzech 
przedsiębiorców22. Według stanu na koniec marca 2020 r. należność w wysokości 
10,0 tys. zł uregulował jeden przedsiębiorca. 

  (akta kontroli str. 124, 130, 145, 154, 349) 

W celu oceny prawidłowości stosowania przez inspektorów WIIH procedur 
kontrolnych, badaniem NIK objęto jedną23 kontrolę jakości paliw stałych 
przeprowadzoną przez inspektorów WIIH u przedsiębiorcy, wskazanego przez 
UOKiK. Przedsiębiorca, stosownie do art. 48 ust. 11 pkt 3 ustawy Prawo 
przedsiębiorców, nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli. Czynności 
kontrolne poprzedziło okazanie legitymacji służbowych przez inspektorów 
Inspektoratu oraz wręczenie upoważnienia do kontroli. W toku kontroli pracownicy 
laboratorium, w obecności inspektorów Inspektoratu, pobrali dwie próbki paliwa 

                                                      
20 Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm. Dalej: „ustawa Prawo przedsiębiorców”. 
21 13 kontroli świadectw w IV kwartale 2018 r.; 73 kontrole świadectw i 15 kontroli jakości paliw wraz z kontrolą 

świadectw w 2019 r.; 19 kontroli świadectw i 12 kontroli jakości paliw wraz z kontrolą świadectw w I kwartale 
2020 r.  

22 [1] Decyzja nr KBP.NU.8361.257.2019 z 10.02.2020 r. na kwotę 10 tys. zł – kwotę uregulowano w dniu 
21.02.2020 r. [2] decyzja KBP.NU.8361.299.327.2019 z 3.03.2020 r. na kwotę 10 tys. zł – zaległość stała się 
wymagalna, w związku z czym wszczęto postępowanie egzekucyjne, [3] decyzja KBP.NU.8361.109.2019 
z 17.12.2019 r. na kwotę 25,0 tys. zł – na decyzję wniesiono odwołanie do UOKiK. 

23 Nr upoważnienia WIIH do kontroli 76/KBP-NU/2020 z 9 marca 2020 r. 
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stałego (z pryzmy). Próbki oznaczyli w sposób określony Programem kontroli jakości 
paliw stałych w 2020 r.24, numerami przekazanymi przez dyspozytora UOKiK 
i zaplombowali, a następnie przekazali je wraz z oznaczoną w sposób 
uniemożliwiający identyfikację przedsiębiorcy kopią świadectw jakości pobranego 
paliwa stałego, pracownikom laboratorium. Następnie sporządzono protokół 
pobrania próbek paliwa stałego (w dwóch egzemplarzach), który zawierał 
wymagane dane25. Sporządzono także protokół (w jednym egzemplarzu) pobrania 
próbki paliwa stałego do użytku wewnętrznego Inspekcji Handlowej26. 
Do sporządzonych przez inspektorów Inspektoratu protokołów z przeprowadzonych 
czynności kontrolowany nie zgłosił uwag. 

(akta kontroli str. 299-301) 

2.4 W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wniesienia sprzeciwu przez 
przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe wobec podejmowanych 
i wykonywanych przez inspektorów WIIH czynności kontrolnych na podstawie 
ustawy o systemie.  

(akta kontroli str.30) 

2.5. W kontrolowanym okresie do WIIH wpłynęły trzy skargi dotyczące potencjalnych 
nieprawidłowości przy wprowadzaniu przez przedsiębiorców paliw stałych do obrotu, 
celem dalszego ich użycia przez sektor komunalno-bytowy. Skargi przekazano do 
UOKiK. Według stanu na 31 marca 2020 r. przeprowadzono jedną kontrolę 
przedsiębiorcy, wskazanego w skardze i udzielono skarżącemu odpowiedź 
po 74 dniach od daty otrzymania skargi. 

(akta kontroli str.35, 350-370, 263-269) 

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

NIK ocenia pozytywnie działania WIIH w zakresie wywiązywania się z nałożonych 
na Inspekcję Handlową obowiązków dotyczących kontroli jakości paliw stałych 
wprowadzanych do obrotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Opracowanie UOKiK na podstawie art. 9a ustawy o IH. 
25 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie kontroli protokół pobrania próbki zawiera: urzędową pieczęć, 

numer, oznaczenie przedsiębiorcy, u którego pobrano próbki, numer identyfikacyjny przedsiębiorcy nadany 
przez UOKiK, datę i miejsce pobrania paliwa stałego, opis sposobu pobrania paliwa stałego, informację o ilości 
wprowadzonego do obrotu przez przedsiębiorcę paliwa stałego, z której pobrano próbki, informacje dotyczące 
pochodzenia i jakości badanego paliwa stałego, określenie rodzaju oferowanego paliwa stałego, z którego 
pobrano próbki oraz ilość pobranego paliwa stałego, imiona i nazwiska pracowników laboratorium, dane 
inspektorów WIIH. 

26 Protokół zawierał: numer protokołu pobrania próbek paliwa stałego, datę, numer identyfikacyjny 
przedsiębiorcy nadany przez UOKiK, informacje o oznaczeniu tych próbek oraz świadectwa jakości 
uniemożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy oraz podpisy inspektorów Inspektoratu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. 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 piśmie27 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. 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. 

 

Wrocław,       kwietnia 2020 r.  

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Radosław Kujawiński Andrzej Siekierka 

Doradca ekonomiczny 

 
 

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

  
Jerzy Skowroński 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

 

                                                      
27 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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