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I. Dane identyfikacyjne 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.1, ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa 

 

Cezariusz Lesisz, członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności 
Prezesa Zarządu od 28 września do 26 listopada 2018 r. oraz Prezes Zarządu  
od 27 listopada 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

− Marcin Chludziński, Prezes Zarządu od 8 lutego 2016 r. do 11 września 2018 r. 
− Dariusz Śliwowski i Andrzej Kensbok, Wiceprezesi Zarządu od 12 września 

2018 r. do 27 września 2018 r. 
 

 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty świadczenia 
rekompensacyjnego. 

2. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego. 

 

Lata 2017–2019 (do 30 września 2019 r.) 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Marta Florczykiewicz-Cymara, główny specjalista kontroli państwowej, 1.
upoważnienie do kontroli nr LKA/220/2019 z 9 września 2019 r. 

 Jacek Kordanowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKA/237/2019 z 24 września 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: ARP S.A. lub Agencja. 

 2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W latach 2017–2019 ARP S.A. prawidłowo realizowała zadania w ramach 
zleconego przez Ministra Energii4 monitorowania wykorzystania dotacji na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz 
z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla. 

Agencja rzetelnie i bez zbędnej zwłoki zaopiniowała wnioski o przyznanie dotacji, na 
podstawie których Minister zawarł z przedsiębiorstwami wypłacającymi świadczenie 
rekompensacyjne5 umowy o przekazanie dotacji, jak również przedstawiła Ministrowi 
propozycje przekazania środków. 

Rzetelnie i bez zbędnej zwłoki przekazała Ministrowi syntetyczne zestawienia 
przedstawiające dane o wykorzystaniu dotacji  w poszczególnych miesiącach 
w latach 2017–2019., jak również terminowo przekazała mu syntetyczne 
zestawienia podsumowujące dane za 2017 r. i 2018 r.  

Agencja przeprowadziła w przedsiębiorstwach wypłacających świadczenia 
rekompensacyjne kontrole organizacji przyjmowania i weryfikacji wniosków  
o wypłatę rekompensaty (ex-ante) oraz kontrole prawidłowości wykorzystania 
środków dotacji budżetowej otrzymanych w 2017 r. i 2018 r. (ex-post). W toku tych 
kontroli ustalono jednak, że przedsiębiorstwa wypłacające terminowo rozliczyły 
otrzymaną w powyższych latach dotację, w sytuacji gdy jedno z nich rozliczenie 
sporządziło i przekazało Ministrowi po ustawowym terminie. 

Pomimo iż, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 12 października 
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla6, termin na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty przypadał na 
14  listopada 2017 r., Agencja bez zastrzeżeń przekazała przedsiębiorstwom 
wypłacającym informację otrzymaną z Ministerstwa Energii7 o przesunięciu tego 
terminu do dnia 18 listopada 2017 r. Wskutek powyższego, na podstawie 
nieterminowo złożonych wniosków, przedsiębiorstwa wypłaciły rekompensaty  
w łącznej kwocie 36.310,0 tys. zł. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Zapewnienie i rozliczenie środków na wypłaty 
świadczenia rekompensacyjnego 

1.1. ARP S.A. wykonywała zadania związane z monitorowaniem wykorzystania 
dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego na podstawie umów zawartych 
z Ministrem Energii o prowadzenie monitoringu i wykonywanie zadań związanych 
z funkcjonowaniem górnictwa węgla kamiennego z dnia 3 marca 2017 r., 10 maja 
2018 r. i 5 kwietnia 2019 r. Zadania te wykonywała w oparciu o przekazane przez 
Ministra Energii procedury zatwierdzone w dniach 30 listopada 2017 r., 9 stycznia 

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

opisowej. 
4 Dalej: Minister. 
5 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dalej: SRK S.A.; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Dalej: JSW S.A.; 
Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. Dalej: LW Bogdanka S.A.; Tauron Wydobycie S.A. 
6 Dz.U. poz. 1971. Dalej: ustawa z 2017 r. 
7 Dalej: Ministerstwo. 
8 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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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2018 r. i 19 czerwca 2018 r.9 Ponadto, odrębnymi pismami Minister Energii zlecił 
zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji złożonych przez przedsiębiorstwa 
wypłacające oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania 
dotacji otrzymanej w 2017 r. i 2018 r. 

 (akta kontroli tom I str. 20-116) 

1.2. W okresie objętym kontrolą ARP S.A., stosownie do postanowień Procedur (pkt 
III.1.a) zweryfikowała i zaopiniowała (pozytywnie) wnioski przedsiębiorstw 
wypłacających o przyznanie dotacji budżetowej na 2017 r. (w łącznej kwocie 
1.981.890,0 tys. zł10) i 2018 r. (w łącznej kwocie 384.310,0 tys. zł) oraz na lipiec, 
sierpień i wrzesień 2019 r. (w łącznej kwocie 69.440,7 tys. zł11). Opinie przekazała 
do Ministerstwa bez zbędnej zwłoki (do trzech dni od otrzymania wniosku). 
Zaopiniowane wnioski, sporządzone według wzorów określonych w Procedurach, 
zawierały informacje wymagane w art. 6 ust. 3 ustawy z 2017 r. (wnioski złożone  
w latach 2017–2018) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu 
zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami 
przedsiębiorstwa górniczego12 (wnioski złożone w 2019 r.)13, m.in. liczbę osób 
uprawnionych, którym ma być wypłacona rekompensata oraz kwotę dotacji.  

Dane będące podstawą określenia liczby osób uprawnionych dla celów 
zaopiniowania wniosków o przyznanie dotacji, ARP S.A. pozyskała w toku kontroli 
przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wypłacających w dniach 5 i 6 grudnia 
2017 r. stosownie do postanowień Procedur zatwierdzonych 30 listopada 2017 r. 
(pkt III.2.a)  oraz z otrzymywanych od tych przedsiębiorstw  raportów dziennych. 
Ponadto, jak wyjaśnił Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach14, opinie wydano 
również w oparciu o posiadane informacje historyczne o wypłacanym deputacie 
węglowym oraz bieżące konsultacje z przedsiębiorstwami wypłacającymi.  

Liczba osób uprawnionych wykazanych we wnioskach o przyznanie dotacji  
na 2017 r., zaopiniowanych 7 grudnia 2017 r., nie przekraczała liczby złożonych 
wniosków  (stanowiła w poszczególnych przedsiębiorstwach wypłacających od 
75,1% do 97,2% tej liczby, podanej w raporcie według stanu na dzień 24 listopada 
2017 r.).  

We wnioskach o przyznanie dotacji na 2018 r., zaopiniowanych 5 i 12 stycznia 
2018 r., liczbę osób uprawnionych przedsiębiorstwa wypłacające określiły w oparciu 
o liczbę osób, które złożyły wnioski o wypłatę rekompensaty i do dnia 31 grudnia 
2017 r. nie otrzymały świadczenia (w przypadku SRK S.A.) oraz w oparciu o liczbę 
osób, które złożyły wnioski o wypłatę rekompensaty (w tym do SRK S.A.) 
pomniejszoną o liczbę negatywnie zweryfikowanych wniosków (w przypadku 
pozostałych przedsiębiorstw). 

                                                      
9 Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie 
świadczenia rekompensacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. z 2017 r. poz. 1971), zatwierdzone przez 
Ministra Energii oraz Procedury wnioskowania oraz monitorowania i rozliczania dotacji budżetowej 
przeznaczonej na finansowanie świadczenia rekompensacyjnego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada  
2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania 
pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 29), zatwierdzone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Energii. Dalej: Procedury. 
10 Po korekcie wniosku o przyznanie dotacji złożonego przez SRK S.A. Pierwotnie zaopiniowane wnioski 
przedsiębiorstw wypłacających o przyznanie dotacji budżetowej na 2017 r. dotyczyły łącznej kwoty  
2.101.290,0 tys. zł. 
11 45.319,6 tys. zł na lipiec, 22.313,6 tys. zł na sierpień i 1.807,5 tys. zł na wrzesień.  
12 Dz.U. z 2019 r. poz. 29. 
13 Wymagana informacja o adresie była zawarta w pismach przewodnich. 
14 Dalej: Dyrektor Oddziału. 
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We wnioskach o przyznanie dotacji na lipiec, sierpień i wrzesień 2019 r., 
zaopiniowanych odpowiednio 27 czerwca, 7 sierpnia i 11 września 2019 r., liczbę 
osób uprawnionych przedsiębiorstwa wypłacające określiły w oparciu o liczbę osób, 
których wnioski o wypłatę rekompensaty zostały pozytywnie zweryfikowane. 

 (akta kontroli tom I str. 6, 12-13, 20-65, 189-266, 499-500; tom II str. 190-274) 

Pozytywnie zaopiniowane przez ARP S.A. wnioski o przyznanie dotacji na 2017 r. 
i 2018 r. oraz na lipiec 2019 r. stanowiły podstawę do zawarcia pomiędzy Ministrem  
i przedsiębiorstwami wypłacającymi umów o przekazanie dotacji, w których  
w całości uwzględniono wnioskowane kwoty. Umowy w 2017 r. zawarto 11 grudnia 
2017 r., a w 2019 r. – 4 lipca 2019 r. Umowy o przekazanie dotacji w 2018 r. 
zawarto: 9 stycznia 2018 r. z SRK S.A., 22 stycznia 2018 r. z JSW S.A.  
i LW Bogdanka S.A. oraz 23 stycznia 2018 r. z Tauron Wydobycie S.A. 

(akta kontroli tom I str. 117-187) 

Zgodnie z postanowieniami Procedur (pkt III.2.c w 2017 r. i III.2.b w 2018 r.)  
ARP S.A. niezwłocznie sporządziła (w dniach 12 grudnia 2017 r. oraz 9 i 23 stycznia 
2018 r.) zbiorcze zestawienia wniosków przedsiębiorstw wypłacających  
o przekazanie środków dotacji na 2017 r. i 2018 r. (w 2019 r. taki wniosek nie był 
Procedurami wymagany) wraz z propozycją ich wypłaty. Dane wykazane w tych 
zestawieniach (liczba osób uprawnionych i kwota dotacji) były zgodne z danymi 
wynikającymi z poszczególnych wniosków. Wnioski te obejmowały pełną kwotę 
dotacji określoną w umowach o przekazanie dotacji, zgodnie z poleceniem  
z Ministerstwa, przekazanym za pośrednictwem ARP S.A. w dniu 8 grudnia 2017 r. 

 (akta kontroli tom I str. 154-189; tom II str. 435, 504) 

1.3. Zgodnie z postanowieniami Procedur (pkt pkt IV.2.e-f w 2017 r., pkt IV.2.d-e  
w 2018 r., pkt IV.2.e-h w 2019 r.), na podstawie miesięcznych i podsumowujących 
rozliczeń przekazanych przez przedsiębiorstwa wypłacające, ARP S.A. sporządziła  
i przekazała do Ministerstwa: 

− syntetyczne zestawienia danych – do 12 dni od otrzymania ostatniego 
rozliczenia przedsiębiorstwa wypłacającego;.  

− syntetyczne zestawienia podsumowujące dane – w dniach 16 lutego i 23 maja 
2018 r. za odpowiednio 2017 r. i 2018 r., tj. w terminach określonych  
w Procedurach (termin na sporządzenie takiego podsumowania za 2019 r. 
wyznaczono na 20 lutego 2020 r.). 

Dane zawarte w syntetycznych zestawieniach/podsumowaniach (kwoty otrzymane, 
wykorzystane, niewykorzystane i zwrócone do Ministerstwa oraz liczby osób, którym 
wypłacono rekompensaty) były zgodne z danymi zawartymi w rozliczeniach 
przedsiębiorstw. 

 (akta kontroli tom II str. 1-153) 

1.4. Na zlecenie Ministerstwa pracownik ARP S.A. przeprowadził (z udziałem 
pracownika Ministerstwa) kontrole w trzech przedsiębiorstwach wypłacających15  
w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji budżetowej na świadczenie 
rekompensacyjne otrzymanych w 2017 r. i 2018 r. W kontrolach tych ustalono,  
że przedsiębiorstwa wypłacające prawidłowo16 i terminowo rozliczyły otrzymaną 
                                                      
15 JSW S.A. w dniach od 22 do 26 października 2018 r., Tauron Wydobycie S.A. w dniach od 7 do 10 sierpnia 
2018 r., LW Bogdanka S.A. w dniach od 17 do 19 lipca 2018 r. 
16 Przy czym w jednym przypadku zwrotu dokonano z niewłaściwego rachunku bankowego (Tauron Wydobycie 
S.A.), a w zestawieniu Monitoring przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 roku (...), błędnie podano, 
że niewykorzystaną dotację w kwocie 50,0 tys. zł zwrócono do Ministerstwa do dnia zakończenia wypłacania 
rekompensat (20 lutego 2018 r.), podczas gdy zwrotu tego dokonano 27 lutego 2018 r. (w LW Bogdanka S.A.). 
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dotację oraz zwróciły do Ministerstwa niewykorzystane środki, w sytuacji gdy,  
w jednym przypadku rozliczenie zostało sporządzone po ustawowym terminie  
(co opisano w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości). Ponadto, przeprowadzono w powyższym zakresie kontrolę  
w SRK S.A.17 Opracowanie protokołu tej kontroli było, w trakcie kontroli NIK, w toku.  

(akta kontroli tom I str. 267-424, 441-442, 509, 514-525) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

W protokole z kontroli przeprowadzonej przez pracowników ARP S.A. i Ministerstwa  
w lipcu 2018 r. w LW Bogdanka S.A. podano m.in., że spółka sporządziła 
zestawienie Monitoring przyznanej dotacji budżetowej otrzymanej w 2018 roku (...)  
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r., w sytuacji gdy zestawienie sporządzono  
26 lutego 2018 r., a według wyżej wskazanego przepisu (jak również § 7 ust. 1 
umowy o przyznanie dotacji z 22 stycznia 2018 r.), spółka winna sporządzić 
rozliczenie przyznanej dotacji i przekazać je Ministrowi Energii w terminie 15 dni  
od dnia zakończenia wypłacania rekompensat (które nastąpiło 29 stycznia 2018 r.), 
tj. do 13 lutego 2018 r.  

(akta kontroli tom I str. 159, 276, 278) 

Wicedyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach wyjaśnił: „Dzień wykonania zadania 
został określony w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Energii a LW „Bogdanka” 
S.A., na dzień 31.03.2018 r. (analogicznie w przypadku 2017 r. było to 31.12.2017 
r.). W związku z tym 15-dniowy termin na sporządzenie rozliczenia w 2018 r. 
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r. przypadał na 15 kwietnia 2018 r.”  

 (akta kontroli tom I str. 434, 505) 

NIK zauważa, że, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2017 r. i § 7 ust. 1 umowy  
z 22 stycznia 2018 r., termin na przekazanie rozliczenia przyznanej dotacji należy 
obliczyć mając na uwadze dzień faktycznego zakończenia wypłacania rekompensat, 
a nie termin na wykonanie zadania, określony w § 5 ust. 1 ww. umowy (wskazuje  
na to również brak odniesienia do tego przepisu w § 7 ust. 1).  

(akta kontroli tom I str. 159) 

ARP S.A. rzetelnie i bez zbędnej zwłoki zaopiniowała wnioski o przyznanie dotacji, 
na podstawie których Minister zawarł z przedsiębiorstwami wypłacającymi umowy  
o przekazanie dotacji, jak również przedstawiła Ministrowi propozycje przekazania 
środków. Rzetelnie i bez zbędnej zwłoki przekazała Ministrowi syntetyczne 
zestawienia przedstawiające dane o wykorzystaniu dotacji  w poszczególnych 
miesiącach w latach 2017–2019., jak również terminowo przekazała mu syntetyczne 
zestawienia podsumowujące dane za 2017 r. i 2018 r. Przeprowadziła również  
w przedsiębiorstwach wypłacających kontrole prawidłowości wykorzystania  
środków dotacji budżetowej. W toku tych kontroli ustalono jednak, że 
przedsiębiorstwa wypłacające terminowo rozliczyły otrzymaną w powyższych  
latach dotację, w sytuacji gdy jedno z nich rozliczenie sporządziło i przekazało 
Ministrowi po ustawowym terminie. 

2. Realizacja wypłat świadczenia rekompensacyjnego 
W toku kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wypłacających w dniach 
5 i 6 grudnia 2017 r. (ex-ante) sprawdzono przygotowanie do realizacji wypłat 
świadczenia rekompensacyjnego, tj. organizację przyjmowania i weryfikacji 

                                                      
17 Z przerwami w okresie od stycznia do września 2019 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

wniosków o wypłatę rekompensaty (m.in. lokalizację punktów obsługi klienta 
i punktów weryfikacji wniosków, obsługę kadrową i jej przeszkolenie, posiadane 
bazy danych, wsparcie kancelarii prawnych). W wyniku przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono, że wszystkie przedsiębiorstwa wypłacające dochowały należytej 
staranności w procesie przyjmowania i weryfikacji wniosków, o czym poinformowano 
Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie pismem z dnia 20 grudnia 2017 r. 

(akta kontroli tom I str. 195-266) 

W toku kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach wypłacających w okresie 
od lipca do października 2018 r. (ex-post), wykorzystanie dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem sprawdzono poprzez analizę danych wynikających z ewidencji 
księgowej oraz przelewów bankowych dokonanych w celu wypłacenia rekompensat. 
Nie kontrolowano jednak prawidłowości rozpatrzenia wniosków o wypłatę 
rekompensaty (wypłacenia świadczenia osobom uprawnionym i wydania odmowy 
osobom nieuprawnionym). 

(akta kontroli tom I str. 267-425, 499-500) 

W 2019 r. ARP S.A. korzystała z uprawnienia określonego w § 10 pkt 2 umów 
o przekazanie dotacji z 4 lipca 2019 r., tj. żądała od przedsiębiorstw wypłacających 
informacji dotyczących realizacji zadania w 2019 r. (m.in. w zakresie kierowania 
wezwań do wnioskodawców o uzupełnienie wniosków o wypłatę rekompensaty,  
dziennego raportowania o liczbie wniosków: zweryfikowanych pozytywnie 
i negatywnie oraz w toku weryfikacji), jak również kierowała odpowiednie zalecenia 
(m.in. zawarcia w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o wypłatę rekompensaty 
pouczenia o skutkach niezastosowania się do tego wezwania, niezwłocznego 
wydawania odmów wypłaty rekompensaty, raportowania o liczbie wniosków  
negatywnie zweryfikowanych w oparciu o wydane odmowy wypłaty rekompensaty). 

(akta kontroli tom I str. 494-497) 

ARP S.A. organizowała spotkania18 z przedstawicielami przedsiębiorstw 
wypłacających i przedstawicielami Departamentu Górnictwa Ministerstwa. W trakcie 
spotkań omawiane były m.in. obowiązujące przepisy oraz zgłoszone problemy 
występujące przy weryfikacji konkretnych wniosków o wypłatę rekompensaty.  

(akta kontroli tom I str. 458-493) 

Pomimo iż, zgodnie z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z 2017 r., termin  
na składanie wniosków o wypłatę rekompensaty przypadał na 14 listopada 2017 r., 
bez zastrzeżeń przekazano przedsiębiorstwom wypłacającym informację otrzymaną 
z Ministerstwa o przesunięciu tego terminu do dnia 18 listopada 2017 r. Wskutek 
powyższego, na podstawie nieterminowo złożonych wniosków, przedsiębiorstwa 
wypłaciły rekompensaty w łącznej kwocie 36.310,0 tys. zł. 

(akta kontroli tom I str. 509-510) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Spółki w badanym obszarze. 

 

                                                      
18 Spotkania odbyły się w dniach 3 października i 10 listopada 2017 r., 7 czerwca i 11 grudnia 2018 r. oraz 21 
stycznia, 8–9 kwietnia i 15–17 maja 2019 r.     

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski  
Ze względu na zmianę uwarunkowań organizacyjnych i prawnych, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, uwag ani 
wniosków w zakresie stwierdzonej nieprawidłowości.  

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 Katowicach. 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. 

 

Katowice, dnia 29 listopada 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler nadzorujący 
Monika Kopczyk 

Doradca ekonomiczny 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


