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Warszawa, dnia/4maja 20151

Pan
Andrzej Halicki
Minister Administracji i Cyfryzacji

Stosownie do art. 61b ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 82 ze zm.) w zat^czeniu przesytem tekst ujednolicony wyst^ienia pokontrolnego Najwyzszej Izby Kontroli
z dnia 3 marca 2015 r, sl<ierowanego po przeprowadzonej w IVIinisterstwie Administracji i Cyfryzacji kontroli
w zakresie restmkturyzacji Poczty Polskiej S.A. Tekst wyst^ienia uwzgl^dnia zmiany wprowadzone
Uchwal^Nr 22/2015 Kolegium Najwyzszej Izby Kontroli z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Jednoczesnie uprzejmie infonnuj?, ze zgodnie z art. 61 b ust. 2 ww. ustawy o NIK, do zmienionego
wyst^ienia pokontrolnego nie przysluguje prawo zgtoszenia zastrzezeh.

Zaiacznik:
1.

Zmienione wyst^ienie pokontrolne
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WYST^PIENIE
POKONTROLNE

Tekst ujednolicony

zgodniezuchwal^Nr 22/2015
Kolegium Najwyzszej Izby Kontroli
zdnia29 kwietnia 2015 r.

I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytui kontroli
Jednostka
przeprowadzajcfa
kontrolq

P/14/035 - Restrukturyzacja Poczty Polskiej SA a dost^pnosc usiug pocztowych.
Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Infrastruktury

Kontroleny

1. Jacek Zaremba, gtowny specjallsta kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr 91338 z dnia 29 wrzesnia 2014 r.
2. Robert Mecha, starszy inspektor kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr 91347 z dnia 19 listopada 2014 r.
(dowod: akta kontroli str. 1-2,198-199)

Jednostka
kontrolowana

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (w dalszej cz^sci zwane takze MAiC),
00-060 Warszawa, ul, Krolewska 27.

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji od dnia 22 wrzesnia 2014 r.i
(dowod: akta kontroli str. 6)

II. Ocena kontrolowanej dziatalnosci
Ocena ogolna

Uzasadnienie
oceny ogolnej

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie^, mimo stwierdzonych nieprawidtowosci,
dziatalnosc Ministra Administracji i Cyfryzacji, tj. ministra wlasciwego ds. Iqcznosci^,
w latach 2 0 1 2 - 1 poi. 2014 w zakresie zapewnienia statego swiadczenia pocztowej
ustugi powszechnej oraz sprawowania funkcji wtascicielskich w Poczcie Polskiej SA.
Podstaw? do sformulowania powyzszej oceny stanowHy pozytywne oceny
cz^stkowe dotyczq^ce skontrolowanych obszarow, tj. ksztattowania polityki panstwa
w zakresie rynku usIug pocztowych, skutecznosci funkcjonowania systemow kontroli
zarzqdczej, w tym audytu wewn^trznego oraz zatatwiania skarg i wnioskow
dotycz^cych usIug pocztowych. Pozytywne oceny cz^stkowe, mimo stwierdzonych
nieprawidtowosci, dotyczq^ natomiast dziatalnosci w zakresie prowadzenia prac
legislacyjnych, w ktorych stwierdzono nieterminowe wydanie czterech rozporz^dzeh
do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe'' (zwana dalej ustaw^
Ppz2012r.) oraz w zakresie sprawowania funkcji wtascicielskich w Poczcie
Polskiej SA, gdzie stwierdzono brak wiedzy MAiC na temat zasad zatrudniania
kadry zarz^dzajq^cej (dyrektorow zarz^dzajc[cych pionami i ich zast^pcow) w Spotce.
NIK pozytywnie ocenia opracowanie przez MAiC projektu ustawy Pp z 2012 r.,
a takze opracowanie i wydanie przez Ministra Administracji i Cyfryzacji aktow
wykonawczych do tejze ustawy. Przepisy te stworzyty zbior regulacji, okreslajqcy
zasady funkcjonowania rynku pocztowego w warunkach jego liberalizacji.
Poprzednio, w okresie obj^tym kontrol^ NIK, funkcj? Ministra Administracji i Cyfryzacji sprawowali: Michal BonI (w okresie
od 1 dnia 8 listopada 2011 r. do dnia 27 listopada 2013 r.) oraz Rata) Trzaskowski (w okresie od dnia 3 gmdnia 2013 r. do
dnia 22 wrzesnia 2014 r.).
Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniow^ skal? ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonycti nieprawidtowosci,
negatywna.
Na podstawie rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada w 2011 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dziatania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 248, poz. 1479). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powstato
zdniem 18 listopada 2011 r. na podstawie rozporzeidzenia Rady Ministrow z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie
utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 250, poz. 1501). Na podstawie art. 16 ustawy z dnia
4 wrzesnia 1997 r odzialach administracji rzE^dowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 743 jt. ze zm.), dziat administracji rz^dowej iepznott obejmuje sprawy poczty i telekomunlkacji oraz sprawuje nadzor nad Prezesem Urz^du Komunikacji
Elektronicznej (UKE). Na podstawie ustawy z dnia 5 wrzesnia 2008 r. o komercjalizacji paiistwowego przedsi?biorstwa
uzytecznosci publicznej „Poczta Polska" (Dz.U. Nr180, poz. 1109 ze zm.) reprezentuje Skarb Panstwa wobec Poczty
Polskiej SA.
Dz.U.z2012r.,poz.1529.

Opracowano ponadto spojny system nadzoru wtascicielskiego nad Poczt^ Polsk^
SA, ktorego realizacja obj^la w szczegolnosci nadzor w zakresie spraw
wynikaj^cych z przepisow prawa oraz zasad nadzoru wlascicielskiego, takze nadzor
ekonomiczno-finansowy. Z ustaleh kontroli wynika rowniez, ze post^powania
zwi^zane z zaiatwianiem skarg i wnioskow dotycz^cych ustug pocztowych
swiadczonych przez operatorow pocztowych, prowadzone byly zgodnie z normami
wynikaj^cynfii z Dzialu VIII Skargi iWnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post^powania administracyjnegos (dalej Kpa).

III.

Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Ksztaftowanie

polityki

pahstwa

w

obszarze

rynku

usiug

pocztowych.
Opis stanu

faktycznego

okresie 2011 - I pol. 2014. w MAIC nie prowadzono prac zwi^zanych
^ przygotowaniem dokumentu o charakterze strategii (polityki rz^dowej), dotycz^cej
ksztattowania w najblizszych latach rynku ustug pocztowych w Polsce oraz
stymulowania jego rozwoju. W okresie obj^tym kontrol^ NIK, dzialania MAiC w tym
zakresie polegaty na opracowaniu projektu ustawy Pp z 2012 r. i wydaniu aktow
wykonawczych do tej ustawy. Przepisy tej ustawy weszty w zycie z dniem 1 stycznia
2013 r., uchylajq^c ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe^ (dalej ustawa
Pp z 2003 r.) oraz wdrazaj^c do polskiego porz^dku prawnego dyrektyw?
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 roku^.
Regulacje tej dyrektywy zniosly obszar usiug zastrzezonych dia operatora
obowi^zanego do swiadczenia ustug powszechnych, konczqc tym samym wieloletni
proces liberalizacji wewn^trznego rynku pocztowego Wspolnoty.
W okresie obj^tym kontrol^ NIK, w MAiC (w ramach ksztaltowania polityki
regulacyjnej, jakosci i terminowosci ustug pocztowych) nie opracowywano oraz nie
zlecano do opracowania na zewn^trz dokumentow o charakterze analiz, ekspertyz
oraz opinii dotycz^cych rynku ustug pocztowych.
Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy Pp z 2003 r. i art. 43 ust. 6 ustawy Pp z 2012 r.,
Prezes Urz^du Komunikacji Elektronicznej (UKE) zostal zobowi^zany
do przedktadania corocznie ministrowi wtasciwemu ds. t^cznosci (odpowiednio
w terminie do dnia 15 i 31 maja) raportu o stanie rynku pocztowego za rok ubiegly,
t^cznie z wynikami kontroli dziatalnosci pocztowej. Prezes UKE, wykonujqc ten
obowic[zek, terminowo przedktadat ministrowi wtasciwemu do spraw t^cznosci
raporty o stanie rynku pocztowego za rok ubiegty t^cznie z wynikami kontroli
dziatalnosci pocztowej. Raporty zawieraty analiz? porzqdku prawnego krajowego
i europejskiego reguluj^cego funkcjonowanie rynku ustug pocztowych, jego struktur?
podmiotow^, analiz? funkcjonowania rynku ustug pocztowych^, a takze wnioski.
W raportach za lata 2011-2013 nie stwierdzono zaktoceh w funkcjonowaniu rynku
pocztowego, w tym w szczegolnosci w zakresie wypelniania zadaii operatora
publicznego (lata 2011-2012), a nast?pnie wyznaczonego (Poczta Polska SA),
tj. realizacji obowi^zku swiadczenia ustug powszechnych.

Dz.U.z2013r., poz. 267jt.zezm.
Dz.U. Z2008 r. Nr189, poz. 1159jt. zezm.
Dyrektywa Pariamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniaj^ca Dyrektyw? 97/67/WE
w odniesieniu do pelnego urzeczywistnienia rynku wewn^trznego i ustug pocztowycti Wspolnoty (Dz.U.UE.L.08.52.3).
W tym analiz? dziatalnosci operatora publicznego i operatordw niepublicznycfi w latacfi 2011-2012 wraz z analiz^
porbwnawcz^oraz analiz? dziatalnosci operatora wyznaczonego i altematywnycti operatorow pocztowycti w 2013 r. wraz
z analiz^ porownawcz^.

W cz^sci wnioskowej raportu o stanie rynku usiug pocztowych w 2011 r. zwrocono
natomiast uwag? na koniecznosc doprecyzowania definicji ustawowych,
w szczegolnosci definicji paczek pocztowych, w zwi^zku z zaobserwowanym
zjawiskiem przej^cia cz^sci usIug pocztowycli przez sektor usIug przewozowycli.
Stwierdzono ponadto, ze zadaniem priorytetowym dia organow panstwa jest
opracowanie i uchwalenie nowego prawa pocztowego, nie tyiko z uwagi
na koniecznosc wdrozenia do konca 2012 r. postanowieh dyrektywy 2008/6/WE
z dnia 20 lutego 2008 r., ale takze ze wzgl^du na potrzeb? uporz^dkowania
otoczenia prawnego, w ktorym funkcjonowali operatorzy pocztowi, m.in. poprzez
wprowadzenie stosownycli definicji ustawowycli. Dziatania IVIAiC na rzecz realizacji
powyzszych wnioskow polegaty na prowadzeniu procesu legislacyjnego ustawy
Prawo Pocztowe, ktora ucliwalona zostata w dniu 23 listopada 2012 r., a nast?pnie
wydaniu aktow wykonawczych do tej ustawy, ktore okreslity nowe warunki
funkcjonowania rynku pocztowego w warunkach jego liberalizacji.
W cz^sci wnioskowej raportu o stanie rynku pocztowego za rok 2013 podano m.in.,
ze priorytetowym zadan/em organow panstwa w najblizszych latach bqdzie
monitorowanie rynku usIug pocztowych, czy wprowadzone do polskiego porzqdku
prawnego zmiany wynikajsfe z wdrozenia III Dyrektywy pocztowej umozliwiajc[
rozwoj tego rynku w kierunku zwiqkszenia na tym rynku konkurencji, poprawy
jakosci usiug pocztowycli i przystqpnosci cen.
Departament Poczty MAiC nie zglaszat uwag do otrzymanycfi od Prezesa UKE
raportow o stanie rynku pocztowego za lata 2011 -2013.
(dowod: akta kontroli str. 3-5,14-197)
Ustalone
nieprawidtowosci

Ocena cz^stkowa

W dziatalnosci MAiC
nieprawidtowosci.

w

przedstawionym

wyzej

zakresie

nie

stwierdzono

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosc MAiC w zbadanym zakresie.

2. Inicjowanie i prowadzenie dziatan legislacyjnych.
Opis stanu
faktycznego

Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pp z 2012 r., przepisy wykonawcze wydane
na podstawie ustawy Pp z 2003 r, miaty zachowac moc do czasu wejscia w zycie
rozporz^dzen wydanych na podstawie nowej ustawy, lecz nie diuzej niz przez
12 miesi^cy od dnia wejscia w zycie tej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Na podstawie przepisow ustawy Ppz2012 r. wydano l^cznie 15 aktow
wykonawczych, w tym wszystkie wymienione w art. 190 ust. 1. Projekty wszystkich
rozporz£[dzeh opracowano (przygotowano) w MAiC, bez zlecania tych prac
na zewn^trz. Zgodnie zustawowym terminem (tj. do dnia 31 grudnia 2013 r.),
na podstawie przepisow ustawy Ppz2012r. wydano 11 z 15 rozporz^dzeh.
Nieterminowo wydano rozporz^dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
nadawczych skrzynek pocztowych, w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych
i w sprawie danych niezb^dnych do przygotowania systemow t^cznosci na potrzeby
obronne panstwa oraz przygotowano projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow
w sprawie planow dzialah operatora pocztowego w sytuacji szczegolnego
zagrozenia.
W § 24 rozporz^dzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow wykonywania usIug powszechnych przez operatora
wyznaczonego^ okreslono sposob rozmieszczenia placowek pocztowych operatora
wyznaczonego (Poczty Polskiej SA) - srednio w skali kraju na terenie gmin

Dz.U. poz. 545.

miejskich i miejsko-wiejskich jedna placowka pocztowa Poczty Polskiej SA powinna
przypadac na 6 000 mieszkancow, natomiast w gminach wiejskich - jedna taka
placowka na 85 km2 powierzchni. Zgodnie z przyj^tymi przez Rad? Ministrow
zatozeniami do projektu ustawy Prawo pocztowe, zrealizowano propozycj? odejscia
od okreslania w sposob sztywny minimalnej liczby placowek, jakie powinny bye
uruchomione na terenie kraju przez operatora wyznaczonego i okreslenia wyi^cznie
wskaznikow charakteryzuj^cych sposob ich rozmieszczenia (co oznacza w praktyce,
ze minimalna liczba placowek b^dzie wynikata w sposob posredni z tych
wskaznikow). Obowiq^zuj^ce do dnia 24 maja 2013 r. rozporz^dzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunkow wykonywania
powszechnych usiug pocztowych^o normowato t? wielkosc na nizszym poziomie.
I tak, § 44 tego rozporz^dzenia stanowit, ze na terenie kraju powinno bye
uruchomione co najmniej 8 240 placowek operatora, rozmieszczonyeh
z uwzgl?dnieniem wyst^puj^cego na danym obszarze zapotrzebowania na ustugi
(ust. 1). Jedna stala placowka operatora, liez^c srednio w skali kraju, powinna
przypadac na 7 000 mieszkancow na terenie miast (ust. 2), a na obszarach
wiejskich, powinna przypadac na 85 km^ powierzchni (ust. 3).
W § 26 ust. 1 WW. rozporz^dzenia ustalono minimalny procentowy udzial
nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposob i w miejscu
umozliwiaj^cym korzystanie z nich osobie niepetnosprawnej poruszajq^cej si§ za
pomocct wozka inwalidzkiego, okreslaj^c ten parametr na poziomie 95% ogolnej
liczby skrzynek nadawczych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym
przez Poczt? Polsk^ SA. Wskaznik okreslaj^cy minimalny procentowy udziat
nadawczych skrzynek pocztowych umieszczonych w sposob i w miejscu
umozliwiaj^cym korzystanie z nich osobie niepelnosprawnej (95%) utrzymano
na dotychczasowym poziomie, tj. obowi^zuj^cym pod rz^dami ww. rozporz^dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku. Zgodnie z §46 ust. 1 tego
rozporz^dzenia wskazniki procentowe w tym zakresie okreslono w Zat^czniku nr 3
^cznie z wymaganym terminem ich osi^ni^cia. Ostatni z nich dotyczyl wskaznika
95%, ktory mial bye osi^ni^ty przez operatora publicznego do dnia
31 grudnia 2006 roku.
W §26 ust. 2 WW. rozporz^dzenia ustalono, ze liczba skrzynek pocztowych
instalowanych przez Poczt? Polsk^ SA w miejscowym obszarze pocztowym,
umieszczonych w sposob o ktorym mowa w ust. 1, powinna bye dostosowana
do potrzeb lokalnej spolecznosci. Zagadnienie to podobnie regulowalo
WW. rozporz^dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku. Nieustalenie
mierzalnego wskaznika ma umozliwic operatorowi biezq^ce dostosowanie liczby
skrzynek nadawczych na danym obszarze do liczby wrzucanych przesylek. Wzi^to
tez pod uwag? upowszechnienie elektronicznych form komunikowania si?, wobec
czego liczba tradycyjnych przesytek stale spada.
W art. 178 ust. 1 ustawy Pp z 2012 r. okreslono, ze Poczta Polska SA petni
obowi^zki operatora wyznaczonego w okresie trzech lat od dnia wejscia w zycie tej
ustawy, tj. do konca 2015 r. Jednoczesnie, postanowienia art. 178 ust. 2 zwolnily
Poczt? Polsk^ SA z obowi^zku zachowania w ww. okresie wskaznikow czasu
przebiegu przesytek, okreslonych w ww. rozporz^dzeniu. Zobowi^zaly natomiast
Poczt? Polsk^ SA do zachowania tych wskaznikow na poziomie nie nizszym
niz uzyskanych w 2012 roku. Trzyletni okres przejsciowy wprowadzono w zwi^zku
ze zmiany przepisow dotyczqcych warunkow swiadczenia usiug powszechnych,
ktore zostaty okreslone w Zat^czniku Nr 1 do ww. rozporz^dzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 roku. W tym czasie operator
Dz.U.Nr5,poz.34.

wyznaczony powinien osiqgn^c wymagany poziom wskaznikow czasu przebiegu
przesyiek, ktore obowi^zuj^ tyiko operatora wyznaczonego i dotycz^ tyiko ustug
powszechnych. Dodatkowym warunkiem motywuj^cym do poprawy osi^ni?cia tych
wskaznikow jest to, ze nie mog^one bye nizsze niz uzyskane w 2012 roku.
(dowod: akta kontroli str. 3-5,14-20)
Ustaione
nieprawidtowosci

w dziatalnosci kontrolowanej jednostki
stwierdzono nast?pujqc^ nieprawidtowosc:

w

przedstawionym

wyzej

zakresie

Nieterminowo, tj. po dniu 1 stycznia 2014 r., Minister Administracji i Cyfryzacji wydal
trzy iprzygotowat projekt czwartego z 15 rozporz^dzeh wydanych na podstawie
ustawy Ppz2012r.;
1)

rozporz^dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r.
wsprawie nadawczych skrzynek pocztowych^i, wydane na podstawie art. 19
ust. 2 ustawy Pp z 2012 r., opublikowane w dniu 25 marca 2014 r., weszto
w zycie z dniem 9 kwietnia 2014 r.;

2)

rozporzq^dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie oddawczych skrzynek pocztowychi2^ wydane na podstawie art. 40
ust. 5 ustawy Pp z 2012 r., opublikowane w dniu 22 kwietnia 2014 r., weszto
w zycie z dniem 7 maja 2014 r.;

3)

rozporz^dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 marca 2014 r.
wsprawie danych niezbfdnych do przygotowania systemow Iqcznosci
na potrzeby obronne pahstwa", wydane na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy
Pp z 2012 r., opublikowane w dniu 21 marca 2014 r., weszto w zycie z dniem
5 kwietnia 2014 r.;

4)

rozporzq^dzenie Rady Ministrow z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planow
dziatah operatora pocztowego w sytuacjach szczegolnego zagrozenia^^
wydane na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy Pp z 2012 r., opublikowane w dniu
16 maja 2014 r., weszto w zycie z dniem 31 maja 2014 r.

Elzbieta Markowska Zast?puj^ca Dyrektora Generalnego MAiC wyjasnita,
ze przyczynami opoznieh wydania rozporz^dzen byty m.in.: koniecznosc notyfikacji,
wydanie aktu w porozumieniu z innym ministrem, a takze skomplikowana materia
i trudnosci w uzgodnieniach projektowanych regulacji.
(dowod; akta kontroli str. 3-5,14-24)
Ocena cz^stkowa

Uwagi dotycz^ce
badanej dziatalnosci

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidtowosci,
dziatalnosc MAiC w zbadanym zakresie.
Zdaniem NIK, odejscie od okreslenia minimalnej liczby placowek pocztowych, jakie
powinny bye uruehomione na terenie kraju przez operatora wyznaczonego, b?dzie
skutkowac zmniejszeniem ich liczby, a w konsekwencji pogorszeniem dost^pnosci
przestrzennej do ustug powszechnych. Okreslenie w rozporz^dzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
wykonywania ustug powszechnych przez operatora wyznaczonego tyiko
wskaznikow charakteryzuj^cych sposob rozmieszczenia placowek, w praktyce
oznacza, ze aktualny operator wyznaczony (tj. Poczta Polska S.A.) zmniejszyt liczb?
placowek (z 8 384 w 2012 r. do 7 724 na koniec I pot. 2014 r.). Szacuje si? natomiast,
ze przy obowi^zuj^cych wskaznikach rozmieszczenia placowek, operator
wyznaczony b?dzie musiat miec ok. 6 800 placowek.
"
'2

"
'1

Dz.U.poz.381.
Dz.U. poz. 506.
Dz.U. poz, 368.
Dz.U. poz. 624.

3.
Opis stanu
faktycznego

Sprawowanie funkcji wtascicielskich w Poczcie Polskiej SA.

Sprawowanie nadzoru wlascicielskiego przez ministra wtasciwego ds. I^cznosci nad
Poczty Polsk^ SA, a takze realizacja uprawnieh wobec tej spotki wynikaty
z postanowieh art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 5 wrzesnia 2008 r. o komercjalizacji
pahstwowego przedsi^biorstwa uzytecznosci publicznej „Poczta Polska"''5.
Wustawie tej zawarto przepisy odwoluj^ce si? do przepisow ustawy z dnia
15 wrzesnia 2000 r, Kodeks spoiek handlowych^^ oraz wybranych przepisow ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji^''.
W okresie obj^tym kontrolq_ NIK, zgodnie z wyzej wskazanymi przepisami, minister
wlasciwy ds. t^cznosci realizowal zadania zwi^zane z reprezentowaniem interesow
Skarbu Panstwa w Poczcie Polskiej SA. Zadania ministra wtasciwego ds. I^cznosci,
zgodnie z postanowieniami regulaminow organizacyjnych MAiC, realizowal
Departament Poczty (DP). Na potrzeby Walnych Zgromadzeh Akcjonariuszy Poczty
Polskiej SA, po zakohczeniu roku obrotowego 2012 i 2013, na ktorych rozpatrywano
m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania Zarz^du z dziatalnosci Spotki,
stosowne sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udzielano absolutorium cztonkom
organow Poczty Polskiej SA, DP opracowywal materiaty oraz informowat w formie
notatek wtasciwego podsekretarza stanu MAiC o porz^dku tych obrad.
W 2010 r. minister wtasciwy ds. Iq^cznosci^s zatwierdzil i przekazat do stosowania
pozostatym organom Poczty Polskiej SA dokument pn. „Zasady nadzoru
wfascicielskiego nad jednoosobow^ spolkq Skarbu Panstwa Poczta Polska SA'\
ktory zostat opracowany m.in. na podstawie ustawy Kodeks spoiek handlowych,
ustawy 0 komercjalizacji pahstwowego przedsi^biorstwa uzytecznosci publicznej
„Poczta Polska" oraz wytycznych OECD^s, dotyczq^cych nadzoru korporacyjnego
w przedsi^biorstwach publicznych. Dokument ten uszczegotowil oraz rozszerzyl,
wrelacji do wyzej przywolanych przepisow, formy i procedury nadzoru
wtasciclelskiego, a takze zasady i mechanizmy monitorowania i oceny dziatalnosci
ekonomiczno-finansowej Poczty Polskiej SA. Wedlug zatozeh, ww. system
monitorowania miat umozliwic ocen? efektow realizowanego w Poczcie Polskiej SA
procesu restrukturyzacji, a ponadto mial sluzyc przygotowaniu opracowah
0 ctiarakterze syntetycznym, obejmuj^cycli ocenq sytuacji ekonomiczno-finansowej
oraz umoziiwieniu szybkiego reagowania na nieprawidfowosci wynikajsfe
zzaniedbah, jak i braku kompetencji czfonkow kierownictwa. System nadzoru
wtascicielskiego nad Poczty Polsk^ SA objql w szczegolnosci nadzor korporacyjny
w zakresie spraw wynikaj^cych z przepisow prawa oraz zasad nadzoru
wtascicielskiego, a takze nadzor ekonomiczno-finansowy.
Zgodnie z postanowieniami ww. dokumentu, Zarzs^d Poczty Polskiej SA
zobowi^zany zostat do przekazywania do DP kwartalnych informacji
0 jednoosobowej spotce Skarbu Panstwa Poczta Polska SA, wraz z informacjq^
ospolkach powi^zanych z ni^ kapitatowo (wg wzoru okreslonego w zai. N r l ) ,
natomiast Rada Nadzorcza - kwartalnych informacji o sytuacji w spotce Skarbu
Panstwa Poczta Polska SA (wg wzoru okreslonego w zaI. Nr2). Do zadah DP
nalezato natomiast sporzqdzanie dIa wtasciwego podsekretarza stanu w MAiC
informacji (notatek) o sytuacji w Poczcie Polskiej SA (w tym ekonomicznofinansowej) oraz 0 wynikach dziatalnosci spoiek powic[zanych kapitatowo z Poczty
Polsk^ SA, opracowywanych na podstawie wyzej wspomnianych kwartalnych
informacji przekazywanych przez organy Poczty Polskiej SA.
(dowod: akta kontroli str. 7-13,444-447, 505-507,539-546)
Dz.U.Nr180, poz. 1109 zezm.
Dz.U.z2013r., poz. 1030 zezm.
Dz.U.z2013r., poz. 216jt. zezm.
Wowczas Minister Infrastruktury.
Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Organy Poczty Polskiej SA przekazywaty do DP kwartalne informacje terminowo,
wedtug wzorow okreslonych w zat. 1 i 2 ww. dokumentu. Informacje Zarz^du
obejmowaly m.in. dane podstawowe, przeci^tne miesi^czne wynagrodzenie,
podstawowe dane finansowe (w tym przychody, koszty oraz ich struktur?), wskazniki
ekonomiczne, sytuacj? ekonomiczno-prawn^ (w tym stan realizacji strategii
i programu restrukturyzacji oraz analiz? SWOT), informacje ekonomiczno-finansowe
0 podmiotach zaieznych oraz zestawienia roszczeti reprywatyzacyjnych wobec
maj^tku Poczty Polskiej SA. Informacje Rady Nadzorczej obejmowaly natomiast
m.in. dziatalnosc RN (w tym daty posiedzeh oraz ich tematyk?) oraz ocen? sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Na podstawie analizy tych sprawozdan, DP kazdorazowo
opracowywaf kwartalne informacje o sytuacji Poczty Polskiej SA i przekazywal
je wlasciwemu podsekretarzowi stanu w MAiC.
(dowod: akta kontroli str, 202- 443)
Niezaleznie od wyzej wskazanych kwartalnych informacji o sytuacji w Poczcie
Polskiej SA, DP przygotowywat i aktualizowal dia wtasciwego podsekretarza stanu
wMAiC okresowe informacje o stanie wdrozenia konkretnych przedsi^wzi^c
realizowanych przez Poczt? Polska SA, b^dz o ryzykach zewn^trznych, mog^cych
miec wptyw na jej kondycj? ekonomiczno-finansow^. Dotyczyty one m.in.:
-

stanu wdrazania programu „Wyzwania Wzrostu Poczty Polskiej 2014",
realizowanego przez Poczt? Polskq^ SA w celu zmniejszenia ryzyka powstania
luki w planie finansowym na skutek utraty przychodow z kontraktu
na swiadczenie ustug pocztowych dIa jednostek prokuratury i s^downictwa;

-

innych dzialah Zarzqdu Poczty Polskiej SA, maj^cych na celu ochron? interesow
ekonomicznych oraz prawnych, w zwi^zku z przegranym przetargiem na usiugi
pocztowe dia jednostek s^dow i prokuratury;

-

terminowosci ustug swiadczonych dIa ww. jednostek w latach 2011-2013;

-

standardow funkcjonowania agencji pocztowych Poczty Polskiej SA;

-

funkcjonowania Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru Poczty Polskiej SA;

-

polityki cenowej i opustowej Poczty Polskiej SA w przypadku zamowieh
publicznych.
(dowod: akta kontroli str. 448-528)

W okresie obj^tym kontrol^ NIK, sprawy Poczty Polskiej SA prezentowane rowniez
byly przez przedstawicieli MAiC podczas obrad komisji parlamentarnych:
-

Sejmowej Komisji Skarbu Panstwa (trzykrotnie): omawiano material ze stycznia
2012 r. pn. „Raport na temat sytuacji w Poczcie Polskiej SA", obejmuj^cy m.in.
wyniki finansowe Poczty Polskiej SA i spotek zaieznych w 2011 r. oraz strategic
na lata 2010-2015; material z lutego 2012 r. pn. „Zmiana, rozwoj, rentownosc",
obejmuj£[cy m.in. kierunki strategiczne Poczty Polskiej SA do 2015 r. (w tym
wizj? i cele strategiczne) oraz kluczowe warunki wdrozenia strategii; material
z sierpnia 2014 r. pn. „lnformacja o sytuacji Grupy Poczty Polskiej SA";

-

Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej: omawiano material ze stycznia 2014 r.
pn. „Sytuacja ekonomiczna i kapitalowa Grupy Poczty Polskiej SA", obejmuj^cy
m.in. sytuacj? ekonomiczn^oraz strategic Grupy Poczty Polskiej SA;

-

Sejmowej Komisji Infrastruktury: omawiano material z lipca 2014 r.
pn. „lnformacja nt. funkcjonowania Poczty Polskiej SA jako operatora
wyznaczonego na zliberalizowanym rynku usIug pocztowych".
(dowod: akta kontroli str. 529-538)

Postanowienia art. 178 ust. 2 ustawy Pp z 2012 r. zwolnily Poczt? Polsk^ SA
z obowi^zku zachowania, w okresie do konca 2015 r., wskaznikow czasu przebiegu
przesytek, okreslonych w rozporz^dzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow wykonywania usIug powszechnych przez
operatora wyznaczonego^". Zobowi^zaty
natomiast Poczt? Polska SA
do zachowania tych wskaznikow na poziomie nie nizszym niz uzyskanych w roku
2012. Zgodnie z art. 126 ust. 3 ustawy Pp z 2012 r., Prezes UKE moze nalozyc kar?
pieni^zn^ na operatora wyznaczonego, ktory narusza obowi^zek swiadczenia ustug
powszechnych, o ktorym mowa w art. 46 ust. 2 pkt3, tj. w przypadku
nie zachowania wskaznikow czasu przebiegu przesytek,
Wedtug danych zawartych w raportach o stanie rynku pocztowego za lata 2012
12013, przedkladanych corocznie ministrowi wtasciwemu ds. I^cznosci przez
Prezesa UKE, wskazniki terminowosci dor^czeh w przypadku pi^ciu sposrod
siedmiu usIug powszechnych w obrocie krajowym uzyskane przez Poczt? Polsk^
SA w 2013 r. byty nizsze od wskaznikow uzyskanych przez tego operatora w 2012 r.
Dotyczyto to wskaznikow terminowosci:
-

przesytek listowych priorytetowych dor^czanych w terminie D+1,

-

przesytek listowych priorytetowych dor^czanych w terminie D+2,

-

przesytek listowych priorytetowych dor^czanych w terminie D+3,

-

paczek pocztowych priorytetowych dor^czanych w terminie D+1,

-

paczek pocztowych ekonomicznych dor^czanych w terminie D+3.

W przypadku pozostalych ustug powszechnych (przesytek listowych ekonomicznych
dor^czanych w terminie D+3 oraz D+5) wskazane wyzej wskazniki ksztattowaty
si? na poziomte wyzszym niz w 2012 r.
Po uzyskaniu informacji o wynikach terminowosci dor?czania listow i paczek
w2013 r., w kwietniu 2014 r. DP zwrocit si? do Poczty Polskiej SA o wyjasnienia
wtym zakresie, w szczegolnosci w zakresie czynnikow, ktore miaty wptyw
na obnizenie wskaznikow odnosnie przesytek listowych priorytetowych oraz paczek
pocztowych priorytetowych w 2013 r. w porownaniu do roku 2012. Poczta Polska SA
poinformowala m.in., ze zagadnienie terminowosci przebiegu przesytek pocztowych
jest poddawane ci^tej i szczegotowej wewn?trznej analizie. Czas przebiegu
przesytek jest badany oddzielnie dia przesytek listowych nierejestrowanych
i przesytek listowych rejestrowanych, w podziale na priorytetowe i ekonomiczne.
(dowod: akta kontroli str. 130,192,200-201,627-629)
Wynik finansowy Poczty Polskiej SA ulegt w latach 2011-2013 znacznemu
pogorszeniu - zmniejszyl si? ze 120 954,2 tys. zt w 2011 r. do 36 957,7 tys. zt
na koniec 2013 r. W tym samym okresie znacz^co wzrastaly wynagrodzenia
cztonkow Zarz^du Poczty Polskiej SA.
Stanistew Huskowski Sekretarz Stanu w MAiC (z upowaznienia Ministra
Administracji i Cyfryzacji) wyjasnil, ze zmiana zasad zatrudnienia cztonkow Zarzqdu
Poczty Polskiej SA ze stosunku pracy na umowy cywilnoprawne (tzw. kontrakty
menedzerskie) byla scisle zwi^zana ze wzrostem oczekiwati wzgl?dem
skutecznosci dziateri i skali wyzwah biznesowych wymagaj^cych zarz^dzania
na najwyzszym poziomie. Uznano, iz zmiana zasad wynagradzania jest
odpowiednim narz?dziem, aby wzmocnic skutecznosc realizacji tak wielow^tkowej
strategii biznesowej w niesprzyjaj^cym otoczeniu i trendach rynkowych
zachodz^cych na rynku tradycyjnych ustug listowych, aby zapewnic
DZ.U.Z 2013 r., poz. 545.

przedsi?biorstwu rentownosc. Sekretarz Stanu stwierdzit, ze przy zmianie podstawy
zatrudnienia wzi?to pod uwag? ocen? pracy obecnego Zarzq^du Poczty Polskiej SA,
rezultaty pracy zwi^zane z przygotowaniem Poczty Polskiej SA do funkcjonowania
na zliberalizowanym rynku pocztowym, a takze wyniki finansowe. Sekretarz Stanu
wyjasnii rowniez, ze Minister Administracji i Cyfryzacji nie posiada wiedzy na temat
warunkow umow o prac? zawartych z kadr^ zarz^dzajqc^ (dyrektorzy i ich zastqpcy
zarz^dzajqcymi pionami) w Poczcie Polskiej SA. Zgodnie z przepisami ustawy
Kodeks spolek handlowych (art. 368 § 1) i Statutu PPSA (§ 25 ust. 1, § 26 ust. 1)
Zarz^d Poczty Polskiej SA prowadzi jej sprawy i reprezentuje jei na zewneitrz,
miqdzy innymi w zakresie czynnosci dotycz^cych umow o prac?.
(dowod: akta kontroli str. 200-201,627-629)
Nadzor nad Poczty Polsk^ SA realizowany byt rowniez poprzez cykliczne spotkania
Podsekretarza Stanu w MAiC z Zarz^dem Poczty Polskiej SA, w ktorych okresowo
uczestniczyt Przewodniczqcy Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA, W DP trwaty
prace nad zmianami w systemie nadzoru nad Poczty Polsk^ SA. Celem zmian jest
wzmocnienie systemu nadzoru, a takze zapewnienie jak najwi?kszego wsparcia
przez organy nadzoru dIa dziatati restrukturyzacyjnych prowadzonych w Poczcie
Polskiej SA. Zmiany zwi^zane z systemem nadzoru nad Poczty Polsk£[ SA,
w przekonaniu DP, winny polegac w szczegolnosci na:
-

ustanowieniu mozliwosci poszerzenia sktadu osobowego Rady Nadzorczej,

-

wprowadzeniu do organu tzw. niezaleznych czlonkow Rady Nadzorczej,

-

ustanowieniu szczegotowego trybu powolania czlonkow wyzej wskazanych
cztonkow Rady,

Ustaione
nieprawidtowosci

Uwagi dotycz^ce
badanej dziatalnosci

-

wprowadzeniu obowiq^zku ustanowienia w Radzie Nadzorczej komitetu audytu,

-

ustanowieniu mozliwosci ustalenia rynkowych zasad wynagradzania dIa organow
Poczty Polskiej SA oraz spotek zaieznych,

-

wprowadzeniu przepisow gwarantuj^cych, ze cztonkowie Rady niezaleznie
od ewentualnych powi^zah z poszczegolnymi grupami interesow (pracownicy,
ministerstwa, rz^d) b?d^dziatali w interesie Poczty Polskiej SA.
(dowod: akta kontroli str. 445-447)

W dziatalnosci MAiC w przedstawionym wyzej zakresie stwierdzono
nieprawidtowosc polegaj^c^ na tym, ze MAiC nie posiadato wiedzy na temat
warunkow zatrudnienia, w tym wysokosci wynagrodzeri, okreslonych w umowach
zawartych z kadr^ zarz^dzaj^c^ Poczty Polskiej SA, tj. z dyrektorami
zarz^dzaj^cymi pionami i ich zast?pcami. W ocenie NIK, niepodejmowanie przez
Ministra dziataii, majc[cych na celu posiadanie takich informacji, nie pozostaje bez
wplywu na sprawowanie rzetelnego nadzoru wtascicielskiego nad Poczty
PolskqSA. Zwazywszy na fakt, ze wynik finansowy Poczty Polskiej SA ulegl
w latach 2011-2013 znacznemu pogorszeniu, zasadnym jest - zdaniem NIK posiadanie wszechstronnej wiedzy o warunkach zatrudniania osob na kluczowych
stanowiskach w strukturze organizacyjnej Spotki.
1. NIK podziela stanowisko DP MAiC odnosnie koniecznosci zmian w systemie
nadzoru wtascicielskiego nad Poczty Polsk^ SA. System ten powinien zostac
dostosowany do dynamicznie rozwijaj^cego si? rynku pocztowego.
Wprowadzone zmiany, polegajqce przede wszystkim na liberalizacji rynku ustug
pocztowych, a takze dalsza cyfryzacja wielu dziedzin zycia spotecznego,
wymusily na Poczcie Polskiej SA dziatania dostosowawcze do nowych
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warunkow, co powinno umozliwic Spolce
w zmieniaj^cych si? warunkach rynkowych.

skuteczne

funkcjonowanie

2. NIK dostrzega celowosc podj^tych przez MAiC dzialari pozostajqcych w zwiqzku
z nieosi^ni?ciem w 2013 r. przez Poczt? Polsk^ SA wskaznikow czasu
przebiegu przesyiek pocztowych. Jest to istotne ze wzgl?du na mozliwosc
nalozenia przez Prezesa UKE na Poczt? Polsk^ SA kary pieni?znej
na podstawie art. 178 ust. 2 ustawy Pp z 2012 roku.
Ocena cz^istkowa

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidtowosci,
sprawowanie funkcji wlascicielskich przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w Poczcie Polskiej SA.

4.

Opis stanu
faktycznego

Skutecznosc funkcjonowania systemow kontroli zarz^dczej,
w tym audytu wewn^trznego oraz zatatwiania skarg i wnioskow
dotycz^cych usfug pocztowych.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i ewidencjonowania skarg i wnioskow,
obowi^zuj^ce w MAiC, zostaly okreslone na podstawie przepisow Dzialu VIII skargi
iwnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania
administracyjnego2i, rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w22 oraz
zarz^dzenia Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji23.
Nadzor i kontrol? w sprawach skarg i wnioskow sprawowal Minister Administracji
i Cyfryzacji. Biez^cy nadzor nad terminowosci^ przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wnioskow sprawowal Dyrektor Generalny poprzez komorki organizacyjne MAiC.
Do zadan Departamentu Kontroli, Skarg i Wnioskow nalezala koordynacja
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow wplywajqcych do MAiC.
Departament Kontroli Skarg i Wnioskow MAiC sporz^dzil sprawozdania
z przyjmowania i zaiatwiania skarg i wnioskow oraz przyj^c interesantow za lata
2012 i 2013. Sprawozdania zostaly zatwierdzone przez Ministra.
(dowod: akta kontroli str. 550-573)
Departament Kontroli Skarg i Wnioskow MAiC w okresie 12-22 listopada 2012 r.
przeprowadzil kontrol? w trybie zwyklym w UKE na temat: „Tryb przyjmowania,
rozpatrywania i zaiatwiania skarg i wnioskow". W wyniku przeprowadzonej kontroli
w dniu 7 lutego 2013 r. sporz^dzono wystqpienie pokontrolne, w ktorym zaiecono:
-

zwi?kszenie nadzoru nad przestrzeganiem terminowosci zaiatwiania skarg
i wnioskow, w szczegolnosci nad przestrzeganiem art. 237 § 4 w zwiqzku
z art. 36 § 1 Kodeksu post^powania administracyjnego;

-

prowadzenie rejestru przyj^c interesantow, poprzez ewidencjonowanie w nim
odbywaj^cych si? przyj?c;

-

prowadzenie rejestru skarg i wnioskow w sposob umozliwiaj^cy kontrol?
terminow zaiatwiania skarg i wnioskow;

-

uaktualnienie procedur rozpatrywania skarg i interpelacji, poprzez dostosowanie
jej do zmian organizacyjnych w Urz?dzie;

21
22

Dz.U. z 2013 r., poz. 267 j t z e z m ,
Dz.U.Nr5, poz.46.
Dziennik Urz^dowy Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 sierpnia 2012 r. poz. 22.
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-

przestrzeganie wtesciwosci miejscowej i rzeczowej przy rozpatrywaniu skarg
i wnioskow w zakresie wlasciwosci Prezesa UKE oraz podleglych delegatur;

-

sporz^dzanie zawiadomienia o sposobie zaiatwienia sprawy zgodnie z art. 238
§ 1 Kodeksu post?powania administracyjnego.

W dniu 8 marca 2013 r. Urzqd Komunikacji Elektronicznej odpowiedzial
na wystqpienie pokontrolne MAiC i poinformowal, ze podj?to dziatenia zmierzajqce
do realizacji wnioskow pokontrolnych MAC,
(dowod: akta kontroli str. 575-585)
W okresie od listopada 2011 r. do pazdziernika 2014 r. Zespol Audytu
Wewn?trznego MAiC nie przeprowadzat badari audytowych dotycz£|cych spraw
pocztowych.
(dowod: akta kontroli str. 574)
W 2012 r. do MAiC wptyn?to 44 skarg i wnioskow zwi^zanych z ustugami
pocztowymi, z czego 23 sprawy zostaly zatatwione bezposrednto przez MAiC,
a 21 spraw przekazano do zatatwienia wedtug wtasciwosci. W 2013 r. odnotowano
50 skarg i wnioskow, 10 spraw rozpatrzono w MAiC, a 40 przekazano do zatetwienia
wedtug wtasciwosci. W pierwszej polowie 2014 r. do MAiC wptyn?lo 37 skarg
i wnioskow zwi^zanych z ustugami pocztowymi, z czego dwie sprawy rozpatrzono
wMAiC, a 35 spraw przekazano do zaiatwienia wedtug wtesciwosci. Skargi
dotyczyty m.in. nieterminowego dostarczania emerytur przez listonoszy Poczty
Polskiej SA, w tym na skutek likwidacji etatow listonoszy, zagini?c priorytetowych
listow poleconych oraz likwidacji placowek Poczty Polskiej SA.
Post?powania skargowe, zwic[zane z zatetwianiem skarg i wnioskow dotyczq^cych
ustug pocztowych wykonywanych przez operatorow pocztowych, prowadzone byly
przez MAiC zgodnie z normami wynikaj^cymi z Dzialu VIII Skargi i Wnioski Kodeksu
post?powania administracyjnego,
(dowod: akta kontroli str. 586-626)
Ustalone
nieprawidtowosci
Ocena cz^stkowa

W dzialalnosci

MAiC

w

przedstawionym

wyzej

zakresie

nie

stwierdzono

nieprawidtowosci.
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dzialalnosc MAiC w zbadanym zakresie.

IV. Wnioski
Wnioski
pokontrolne

Przedstawiaj^c powyzsze oceny i uwagi wynikaj^ce z ustaleri kontroli, Najwyzsza
Izba Kontroli, na podstawte art. 53 ust. 1 pkt5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
0 Najwyzszej Izbie Kontroli^'', wnosi o kontynuacj?:
1)

prac zmierzaj^cych do dostosowania systemu nadzoru wtescicielskiego nad
Poczty Polsk^ SA do zmian na rynku ustug pocztowych, wynikaj^cych z jego
liberalizacji;

2)

nadzoru nad dzialalnosci^ Poczty Polskiej SA w zakresie zachowania przez
tego operatora wskaznikow czasu przebiegu przesytek pocztowych w obrocie
krajowym.

Dz.U. z 2012 r.. poz. 82zezm.
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V. Pozostate informacje i pouczenia
Wyst^ienie pokontrolne zostalo sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jeden dIa
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Prawo.zgtoszenia
zastrzezeii

Obowi^zek poinformowania
NIK 0 sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wnioskow

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wyst^ienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si?
do Prezesa Najwyzszej Izby Kontroli.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystqpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podj?tych
dzialaniach lub przyczynach niepodj?cia tych dziatah.
W przypadku wniesienia zastrzezen do wyst^ienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu
zastrzezen w catosci lub zmienionego wyst^ienia pokontrolnego.
Warszawa, dnia 3 marca 2015 r.

Tekst ujednolicony

zgodnie z uchwaly Nr 22/2015
Kolegium Najwyzszej Izby Kontroli
zdnia 29 kwietnia 2015 r.

Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Infrastruktury
Dyrektor
Tomasz Emiljan
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