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Po raz drugi w swojej kadencji przedkładam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli. Moment ten sprzyja zarówno ocenie dzisiejszych dokonań, jak i historycznej refleksji
związanej z 90. rocznicą powołania naszej instytucji.
Każde demokratyczne państwo powinno zadbać o ustalenie przejrzystych reguł gospodarowania
publicznymi pieniędzmi. Musi też zapewnić ich przestrzeganie przez organy upoważnione do dysponowania nimi
w imieniu państwa. Zadania NIK pozostały niezmienione do dziś, mimo że zmieniała się jej nazwa, charakter
i usytuowanie.
Podpisując 7 lutego 1919 r. Dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa
i Ignacy Jan Paderewski – Prezydent Ministrów, doskonale zdawali sobie sprawę, jak nieodzowne jest zapewnienie
skutecznej kontroli nad gospodarowaniem środkami publicznymi. W Drugiej Rzeczypospolitej Najwyższa Izba
Kontroli była niezawisłym organem państwowym współdziałającym z parlamentem. Bezpośrednio po II wojnie
światowej stała się Biurem Kontroli. Reaktywowana na krótko w 1949 r. jako ciało podległe Sejmowi, już trzy lata
później została przekształcona w Ministerstwo Kontroli Państwowej, by po kolejnych pięciu latach powrócić do
przedwojennej nazwy. Koniec stalinowskiego epizodu nie uciął jednak definitywnie prób uzależnienia Izby od
władzy wykonawczej. Od 1976 r. NIK podlegała Prezesowi Rady Ministrów i dopiero Sierpień 1980 r. spowodował
przywrócenie tradycyjnego, sprawdzonego modelu jej funkcjonowania. Zmianę tę przypieczętowały uchwalona
w grudniu 1994 r. ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli oraz Konstytucja RP z 1997 r.
Pamięć o przeszłości uświadamia nam, jak wielkie były dokonania naszych poprzedników, a idee, które
przyświecały twórcom polskiego najwyższego organu kontroli, są nadal aktualne. Obecnie NIK, jak chciał tego
przed 90 laty Naczelnik Państwa, jest instytucją niezawisłą, niezależną od rządu, podległą jedynie Sejmowi,
wyposażoną w autonomię finansową oraz pełną samodzielność w wypełnianiu ustawowych obowiązków.

Przez wszystkie te lata niezmienne pozostały normy, którymi kierowali się ówcześni funkcjonariusze
Kontroli Państwowej, a dziś – wyznaczają one drogę służby kontrolerom NIK. W przysiędze składanej w 1919 r.
odwoływano się do takich fundamentalnych wartości, jak dobro publiczne, pożytek Państwa Polskiego, równe
traktowanie wszystkich obywateli, przyczynianie się na sprawowanym urzędzie do ugruntowania wolności
i niepodległości, jak również do obowiązków stania na straży porządku prawnego, sumiennego wykonywania
poleceń przełożonych oraz zachowania tajemnicy kontrolerskiej.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego zwracano uwagę na to, aby każdy urzędnik Kontroli Państwowej
dokładał wszelkich starań, by wyniki jego pracy, jego zachowanie się i postępowanie podczas kontroli nie
przynosiły ujmy jemu, a więc i Kontroli Państwowej. Podkreślano, że na podstawie tego, jak będzie przez niego
wykonywana kontrola, jakie będzie jego zachowanie się w stosunku do funkcjonariuszy kontrolowanych urzędów,
będzie wydawany sąd o całej instytucji – i to sąd surowy, bo od Kontroli Państwowej, która poddaje krytyce
działalność innych, wymaga się, by ona i jej funkcjonariusze stali na wysokości zadania pod każdym względem.
Również i dziś kontroler składa ślubowanie służenia Państwu Polskiemu, przestrzegania porządku prawnego,
wykonywania obowiązków sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą, zaś drogowskazem jest
Kodeks etyki kontrolera NIK – zbiór zasad, którymi powinny kierować się osoby wykonujące ten zawód.
Polska jest pełnoprawnym członkiem Wspólnoty Europejskiej. Dla NIK jednym z ważniejszych zadań jest
efektywne funkcjonowanie w strukturach europejskich najwyższych organów kontroli i zrzeszających je organizacji
międzynarodowych. W minionym roku Izba szczególnie pieczołowicie przygotowywała się do organizacji VII
Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Odbył się on w pierwszych dniach czerwca
2008 r. w Krakowie i zgromadził ponad 200 delegatów z całej Europy. Poświęcony został wymianie informacji
i doświadczeń w sferze jakości postępowania kontrolnego oraz kontroli programów polityki społecznej. Powierzenie
NIK prestiżowej i odpowiedzialnej roli organizatora Kongresu jest niewątpliwie zaszczytem, ale i zobowiązaniem
do jak najlepszego upowszechniania i spożytkowania jego dorobku.
Wybór NIK na gospodarza Kongresu łączy się z objęciem przez nią przewodnictwa w EUROSAI w latach
2008-2011. Mamy teraz niepowtarzalną szansę, aby promować w krajach europejskich rodzime rozwiązania
zarówno legislacyjne, jak i dotyczące sfery metodyki kontroli. Był przecież czas, gdy inni wspierali nas swoim
doświadczeniem. Dziś jesteśmy dobrze przygotowani do sprawowania swych funkcji, a nasze standardy
i procedury w niczym nie odbiegają od przyjętych w państwach, od których się uczyliśmy. Gotowi jesteśmy dzielić
się swoimi doświadczeniami z tymi krajami, które stoją u progu reorganizacji kontroli państwowej. Ponadto pozycja
NIK w EUROSAI przekłada się – jestem o tym przekonany – na wzmocnienie prestiżu Polski w Europie.
Zadania NIK na arenie międzynarodowej nie umniejszają obowiązków związanych z wykonywaniem funkcji
strażnika grosza publicznego w Polsce, dbającego o to, aby pieniądze podatników były wydawane jedynie
na ustalone cele, oszczędnie i efektywnie. Czynnikami, które umożliwiają wykonywanie tych zadań jest nie
tylko niezależność kontrolerów, ale też kolegialność – rozwiązanie przyjęte już 90 lat temu. Konstytucyjnie
określona zasada kolegialności w działaniu Najwyższej Izby Kontroli zapewnia dziś wieloetapową weryfikacją
dokonywanych przez kontrolerów ustaleń kontroli oraz ocen i wniosków pokontrolnych, a tym samym zapewnia
ich niepodważalność. Do odbiorców trafiają one jako materiały spełniające wysokie wymagania jakościowe,
a zarazem obiektywnie oceniające kontrolowaną rzeczywistość.
W wykonywaniu trudnych zadań najwyższego organu kontroli w państwie Najwyższą Izbę Kontroli wspiera
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego organy, a zwłaszcza Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, dzięki
której formułowane przez NIK wnioski uzyskują dodatkowe wsparcie w formie dezyderatów kierowanych do
organów władzy publicznej.
Przedkładając Sprawozdanie, mam zaszczyt zaprezentować Wysokiemu Sejmowi działalność Najwyższej
Izby Kontroli oraz efekty jej pracy w minionym roku.

Efekty pracy NIK w 2008 r.

Misj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest dba³oœæ o gospodarnoœæ
i skutecznoœæ w s³u¿bie

n 165 tematów kontroli planowych

publicznej

n 2.624 skontrolowane jednostki

dla Rzeczypospolitej Polskiej

n 218 tematów kontroli doraźnych
n 2.973 wystąpienia pokontrolne

Wizj¹
Najwy¿szej Izby Kontroli
jest ciesz¹cy siê

n 172 informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi
n 16.767 mln zł – wymiar finansowy nieprawidłowości
ujawnionych w wyniku kontroli

powszechnym autorytetem
najwy¿szy organ
kontroli pañstwowej,
którego raporty
bêd¹ oczekiwanym
i poszukiwanym Ÿród³em
informacji
dla organów w³adzy
i spo³eczeñstwa

n 554 mln zł – wymiar korzyści finansowych uzyskanych
w wyniku kontroli
n udział przedstawicieli NIK w 966 posiedzeniach komisji
i podkomisji sejmowych
n 43 wnioski de lege ferenda
n 10 kontroli prowadzonych równolegle z najwyższymi organami
kontroli innych państw

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków
(7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych lub doradców
Prezesa), którzy są w sprawowaniu swych funkcji niezawiśli, zaś ich kadencja trwa 3 lata. Członków Kolegium powołuje
Marszałek Sejmu RP – na wniosek Prezesa NIK.
Kolegium NIK zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności
w roku poprzednim. Uchwala m.in. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia
przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne, a także
projekty statutu NIK, budżetu i okresowe plany pracy. Ponadto opiniuje programy i informacje o wynikach szczególnie
ważnych kontroli.
Do zadań Kolegium NIK należy także rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK i wiceprezesów. Uchwały Kolegium w tych sprawach są ostateczne.

Skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli:
JACEK JEZIERSKI

– Prezes NIK;

JÓZEF GÓRNY

– wiceprezes NIK;

STANISŁAW JAROSZ

– wiceprezes NIK;

JACEK KOŚCIELNIAK

– wiceprezes NIK;

MAREK ZAJĄKAŁA

– wiceprezes NIK;

MAREK CHODKIEWICZ

– dyrektor generalny NIK;

ZBIGNIEW DWORZECKI

– prof. nauk ekonomicznych
w Szkole Głównej Handlowej;

ADAM JAROSZYŃSKI 1/

– prof. nauk prawnych
w Uniwersytecie Warszawskim;

CEZARY KOSIKOWSKI 2/

– prof. nauk prawnych
w Uniwersytecie w Białymstoku;

FLORIAN KUŹNIK

– prof. nauk ekonomicznych
w Akademii Ekonomicznej
w Katowicach;

IRENA LIPOWICZ

– prof. nauk prawnych
w Uniwersytecie im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego;

CZESŁAW MARTYSZ

– prof. nauk prawnych
w Uniwersytecie Śląskim;

ARTUR NOWAK-FAR

– prof. nauk prawnych
i ekonomicznych
w Szkole Głównej
Handlowej;

MIROSŁAW STEC3/

– prof. nauk prawnych
w Uniwersytecie Jagiellońskim;

WALDEMAR DŁUGOŁĘCKI

– dyrektor Departamentu
Budżetu i Finansów;

MIECZYSŁAW KOSMALSKI

– dyrektor Delegatury NIK
w Warszawie;

WOJCIECH MISIĄG 4/

– doradca Prezesa NIK;

BOGUSŁAW MOZGA 5/

– doradca Prezesa NIK;

JÓZEF PŁOSKONKA

– doradca Prezesa NIK;

CZESŁAWA RUDZKA-LORENTZ – dyrektor Departamentu

Administracji Publicznej;
BOGDAN SKWARKA 6/

– dyrektor Departamentu
Prawnego i Orzecznictwa
Kontrolnego.

1/
2/
3/
4/
5/

W 2008 r. odbyło się 15 posiedzeń Kolegium NIK,
w tym jedno seminaryjne.

6/

Do 15 stycznia 2008 r.
Od 29 stycznia 2008 r.
Od 29 stycznia 2008 r.
Od 29 stycznia 2008 r.
Do 15 stycznia 2008 r.
Od 13 lutego 2008 r.
Sekretarz Kolegium NIK.

90 lat Najwyższej Izby Kontroli
Najwyższa Izba Kontroli 6 lutego 2009 r. obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Przedstawiciele NIK złożyli – w asyście wojskowej – wieńce pod pomnikami: Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego,
który 7 lutego 1919 r. podpisał Dekret o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, pierwszego premiera niepodległej Polski Ignacego Jana Paderewskiego oraz na grobie pierwszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Państwa – Józefa Higersbergera.
Jubileuszowe posiedzenie Kolegium NIK odbyło się w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu, z udziałem
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wicemarszałków Sejmu i Senatu – Krzysztofa Putry i Zbigniewa Romaszewskiego, ks. bpa Tadeusza Pikusa, byłych prezesów NIK Janusza Wojciechowskiego i Mirosława
Sekuły, oraz przedstawicieli najwyższych organów władzy i administracji publicznej. W okolicznościowych wystąpieniach goście podkreślali, iż podstawowe zasady zawarte w dekrecie
z 1919 r. o utworzeniu NIKP – kolegialność działania najwyższego organu kontroli i
odpowiedzialność prezesa przed Sejmem – do dziś są aktualne.
Z okazji jubileuszu NIK wydała dwie książki: Najwyższa Izba Kontroli – tradycja
i współczesność oraz reprint wykładów wiceprezesa NIK Zenobiusza Rugiewicza z 1937 r. pt. Kontrola Państwowa. W Sejmie zaprezentowano wystawę
fotograficzną, ukazującą tradycję i dzieje NIK w ciągu minionych 90 lat. Narodowy Bank Polski wyemitował dwie monety okolicznościowe o nominałach
2 zł i 10 zł.

Współpraca
z Sejmem
Podstawowe zadanie Najwyższej Izby
Kontroli, jako naczelnego organu kontroli państwowej podlegającego Sejmowi, polega na dostarczaniu wiedzy
o stanie państwa. Ustawa o NIK określa
dokumenty, które Izba jest zobowiązana przedkładać Sejmowi. Należą do
nich m.in. analiza wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej,
opinia w przedmiocie absolutorium dla
Rady Ministrów i roczne sprawozdanie
z działalności. Ponadto NIK przekazuje
Sejmowi informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli.
Bieżąca współpraca NIK z Sejmem wyraża się nie tylko uczestnictwem Prezesa NIK lub wiceprezesów w posiedzeniach plenarnych, ale także udziałem
przedstawicieli Izby w obradach komisji
sejmowych. W 2008 r. wzięli oni udział
w 966 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, na których omawiane
były także wyniki ważniejszych kontroli.
Ściśle współpracowali z Komisją ds.
Kontroli Państwowej, a także brali aktywny udział w pracach legislacyjnych,
zgłaszając uwagi i prezentując stanowiska NIK do przedstawianych projektów.
Prezes NIK wystąpił na 20. posiedzeniu Sejmu RP, przedstawiając Analizę
wykonania budżetu państwa i założeń
polityki pieniężnej w 2007 r. oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r.

VII Kongres EUROSAI
W czerwcu 2008 r. obradował w Krakowie VII Kongres Europejskiej
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Kongres rozpoczął
trzyletnią prezydencję NIK w EUROSAI.
– Powierzenie nam organizacji Kongresu to zaszczytne wyróżnienie
i honor, ale też i wielkie wyzwanie – mówił Jacek Jezierski. Jako
nowy przewodniczący zarządu EUROSAI, Prezes NIK zamierza
m.in. wspierać międzynarodowe kontrole równoległe prowadzone
wspólnie z innym i organami kontroli, zwłaszcza dotyczące wykorzystania środków unijnych, promować wymianę doświadczeń między członkami organizacji i badania nad metodyką kontroli.
Kongres obradował nad trzema tematami: Budową systemu zarządzania jakością w najwyższym organie kontroli; Kontrolą programów
społecznych w edukacji oraz Kontrolą programów społecznych dla
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W pracach EUROSAI poczesne miejsce zajmują kwestie ochrony
środowiska. Po raz pierwszy obrady Kongresu zostały zorganizowane w ten sposób, aby korzystać z możliwie jak najmniejszej ilości
materiałów drukowanych. Dokumenty były udostępniane i aktualizowane na stronie internetowej Kongresu.

Informatyzacja
Rada ds. Informatyzacji, działająca pod przewodnictwem dyrektora generalnego NIK, określiła Strategię informatyzacji Izby.
Jej podstawowym założeniem jest rozwój systemu informatycznego, wspierającego działalność kontrolną NIK oraz gwarantującego bezpieczeństwo gromadzonych danych. Działalność
administracyjną NIK w zakresie spraw kadrowych, płacowych,
finansowo-księgowych, gospodarczych i szkoleniowych, wspiera
Zintegrowany System Zarządzania. NIK posiada własną stronę
internetową www.nik.gov.pl z Biuletynem Informacji Publicznej
oraz portal intranetowy. Pracownicy NIK w szerokim zakresie
korzystają z aplikacji wspierających postępowanie kontrolne,
m.in. z autorskich programów Pomocnik kontrolera, FK-skan
oraz SterNIK.

Nadzór nad jednostkami
organizacyjnymi NIK
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Dyrektor Generalny
Marek Chodkiewicz

Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi NIK
wed³ug stanu na 31 grudnia 2008 r.
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90 lat Najwyższej Izby Kontroli
Pierwsze próby ustanowienia kontroli państwa nad finansami publicznymi czyniono w Rzeczypospolitej już w XVI w. Natomiast wyodrębnienie wyspecjalizowanego
organu kontrolnego nastąpiło w początkach wieku XIX. W Księstwie Warszawskim
działała Główna Izba Obrachunkowa, powołana w 1808 r. dla prowadzenia i utrzymywania jak największego porządku w rachunkach. Jej kontynuatorką w Królestwie
Polskim stała się Izba Obrachunkowa, utworzona w 1816 r. Po powstaniu listopadowym do kontroli budżetu Królestwa Polskiego powołana została Najwyższa Izba
Obrachunkowa. Po klęsce powstania styczniowego zaborca położył kres autonomii
polskich instytucji. Na odrodzenie się niezależnego organu kontroli trzeba było
czekać ponad pół wieku, aż do powstania suwerennego państwa polskiego, które
wróciło na mapę Europy wraz z końcem I wojny światowej.

Kontrola nad groszem
publicznym, o ile jest
wykonywana
dobrze, sumiennie
i uczciwie, wywiera
dobroczynny wpływ
na dobrobyt ogólny i na
pomyślność finansową
kraju.
Zenobiusz Rugiewicz,
Wiceprezes NIK w latach
1925-1939
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Dwudziestolecie międzywojenne
Historia Najwyższej Izby Kontroli wpisuje się w dzieje budowanego od podstaw państwa polskiego. Odzyskanie niepodległości w 1918 r., pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego w styczniu następnego roku oraz wydanie 7 lutego 1919 r.
przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa – położyły fundament pod rozwój
kontroli państwowej w odrodzonej Rzeczypospolitej. Na mocy dekretu ówczesna NIKP była władzą podległą bezpośrednio
Naczelnikowi Państwa, samodzielną i powołaną do stałej, a wszechstronnej kontroli dochodów i wydatków państwowych,
prawidłowości administrowania majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji, zakładów, fundacji i funduszów, tudzież jednostek samorządowych i miast. Misję zorganizowania instytucji powierzono Józefowi Higersbergerowi – Prezesowi NIKP, który
zajął się pozyskaniem kadry kontrolerskiej oraz powołaniem Okręgowych Izb Kontroli w Warszawie, Kielcach i Lwowie – odpowiedników współczesnych delegatur. Higersberger stworzył podstawy prawne prowadzenia kontroli, wydając Tymczasową
instrukcję o zastosowaniu i zakresie kontroli oraz Tymczasowy regulamin NIKP i jej organów. Rozpoczął także prace nad
kompleksową regulacją działalności najwyższego organu kontroli.
Pierwsza od czasów rozbiorów ustawa zasadnicza suwerennego państwa polskiego, czyli Konstytucja RP z 17 marca
1921 r., zmieniła koncepcję ustrojową NIKP – podniosła rangę kontroli państwowej i podkreśliła jej powiązanie z parlamentem. Najwyższa Izba Kontroli (bo tak od tej pory brzmiała jej nazwa) działała na zasadzie kolegialności, a gwarancją jej
niezawisłości była sędziowska niezależność członków Kolegium. NIK powołana była do kontroli administracji państwowej pod
względem finansowym, badania zamknięć rachunków państwa oraz przedstawiania corocznie Sejmowi wniosku o udzieleniu
lub odmówieniu rządowi absolutorium. Ustawa o kontroli państwowej z 3 czerwca 1921 r., obowiązująca do końca Drugiej
Rzeczypospolitej, ugruntowała pozycję Najwyższej Izby Kontroli jako niezawisłego organu państwowego, współdziałającego
z Sejmem. Następny prezes NIK, Jan Żarnowski, zajął się wdrożeniem ustawy oraz wzmacnianiem kompetencji NIK. Za
prezesury Jakuba Krzemieńskiego w latach trzydziestych zarysował się wyraźny wzrost poziomu wykształcenia kadry kontrolerskiej, skodyfikowano także zasady prowadzenia postępowania kontrolnego. Duże zasługi miał na tym polu wiceprezes NIK
Zenobiusz Rugiewicz, który prowadził kursy dla nowo przyjętych kontrolerów. Wartości wpajane przez Rugiewicza – rzetelność, uczciwość, dociekliwość, obiektywizm – obowiązują i dziś.

Kontrola państwowa w Polsce po II wojnie światowej
Po wybuchu II wojny światowej NIK wraz z polskim rządem została zmuszona do ewakuacji z kraju. Na emigracji (w Angers, później w Londynie) prowadziła działalność na podstawie dekretu Prezydenta RP z 17 lutego 1940 r. o Kontroli Państwowej. W okupowanej Polsce natomiast działała w podziemiu Sekcja Kontroli Delegatury Rządu na Kraj. Na mocy dekretu
Kontrola Państwowa była władzą, w czynnościach swoich opartą na zasadach kolegialności, z ministerstwami równorzędną,
od rządu niezależną, podległą bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej i zajmowała się m.in. badaniem wydatkowania
środków płynących z Zachodu na działalność konspiracyjną w okupowanej Polsce. Funkcję prezesa NIK na emigracji podczas
wojny sprawował Tadeusz Tomaszewski.
W 1944 r., w ramach ustanawiania na ziemiach polskich nowego aparatu państwowego, uprawnienia przedwojennej NIK
na podstawie ustawy o radach narodowych przejęło Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powołując Biuro Kontroli, podlegające następnie Radzie Państwa (kierował nim Jan Grubecki). Ustawa z 9 marca 1949 r. o kontroli państwowej reaktywowała
Najwyższą Izbę Kontroli jako organ powołany do badania w razie potrzeby i dorywczo działalności administracji publicznej i gospodarki narodowej. Względna samodzielność NIK nie trwała jednak długo. Uchwalona w listopadzie 1952 r. ustawa o kontroli
państwowej, ustanawiając Ministerstwo Kontroli Państwowej, sprowadziła kontrolę państwową do rangi resortu rządowego.
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W roku 1956 r. po okresie stalinowskim nastąpiła odwilż, także w dziedzinie kontroli państwowej: powrócono do zasady
podległości NIK jedynie Sejmowi. Izba została ukształtowana w osobny pion organów państwowych. Prezesa NIK powoływał
i odwoływał Sejm. NIK przedstawiała wnioski w sprawie absolutorium dla rządu, prezentowała też coroczne sprawozdania ze
swej działalności. Stan taki przetrwał do 1976 r., kiedy to, mimo zachowania nazwy, NIK przekształcona została ponownie
w organ administracji rządowej. Nadzór nad NIK powierzono Prezesowi Rady Ministrów.

Czas przemian
Sierpień 1980 r., fala społecznych protestów i powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, zrzeszającego 10 milionów Polaków, przyniosły długo oczekiwaną zmianę w funkcjonowaniu NIK. Na mocy ustawy z 8
października 1980 r. powrócono do wcześniejszego modelu usytuowania kontroli państwowej przy Sejmie, próbując uniezależnić NIK od administracji rządowej.
Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny spowodował rozrost funkcji kontrolnych państwa, zmierzających w stronę
rozbudowy kontroli społecznej. W PRL rola i struktura NIK zmieniały się w zależności od kolejnych zmian w przepisach prawnych. Nawet u schyłku PRL rządzący nie zaprzestali eksperymentowania z kontrolą państwową. Mimo istnienia wyspecjalizowanego organu, którym była Najwyższa Izba Kontroli, Rada Państwa i Rada Ministrów w 1985 r. powołały Inspekcję Robotniczo-Chłopską. Wprowadzono także zmiany w statucie NIK, obligując Izbę do zapewnienia „obsługi” Inspekcji. Eksperyment
ten nie trwał jednak zbyt długo – rok 1989 przyniósł wielkie zmiany. Prawie pół wieku istnienia PRL nie zdołało zaprzepaścić
wielowiekowej tradycji powiązania kontroli państwowej z parlamentem oraz dorobku legislacyjnego okresu dwudziestolecia
międzywojennego.

Wynikiem obrad Okrągłego Stołu były m.in. wybory do Sejmu i restytuowanego Senatu, które zwołano na 4 czerwca 1989 r.,
a następnie ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL – zmieniły one ustrój państwa; przywrócono jego przedwojenną nazwę. Następujące zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej, spowodowały
konieczność zreformowania także kontroli państwowej, ewoluującej w kierunku rozwiązań funkcjonujących w państwach zachodnioeuropejskich. Reformę tę rozpoczął w 1991 r. Prezes NIK Walerian Pańko, a po jego tragicznej śmierci zadanie to kontynuowali jego następcy. Za kadencji Prezesa Lecha Kaczyńskiego kontrolerzy zaczęli bacznie przyglądać się procesom prywatyzacji
mienia państwowego, a wewnątrz NIK trwały prace nad określeniem nowej roli i nowego sposobu działania najwyższego organu
kontroli państwowej. Uchwalenie 23 grudnia 1994 r. przez Sejm RP ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, stanowiło kamień milowy
na drodze unowocześniania kontroli państwowej w Polsce. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zostały następnie potwierdzone
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Przemiany następujące w latach dziewięćdziesiątych, związane z transformacją ustrojową oraz członkostwo NIK w międzynarodowych organizacjach zrzeszających najwyższe organy kontrolne INTOSAI i EUROSAI, miały wpływ na dalsze ewolucyjne przemiany w funkcjonowaniu kontroli państwowej. Za kadencji Prezesa Janusza Wojciechowskiego nastąpił rozwój
działalności NIK na arenie międzynarodowej, w kierunku przygotowania instytucji do spełnienia wymogów przedakcesyjnych.
Prezesura Mirosława Sekuły, który w 2004 r. wprowadził NIK do grona instytucji kontrolnych Wspólnoty Europejskiej, zaowocowała opracowaniem standardów kontroli i Podręcznika kontrolera.
W 2008 r. najważniejszym wydarzeniem dla Najwyższej Izby Kontroli było zorganizowanie w Krakowie VII Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI, z udziałem ponad dwustu gości zagranicznych z 57 krajów.
Podczas Kongresu Prezes NIK Jacek Jezierski objął przewodnictwo w Zarządzie EUROSAI na okres trzech lat.
NIK, posiadając dziewięćdziesięcioletnią tradycję, łączy własne osiągnięcia z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi
na świecie i konsekwentnie dąży do budowania takiego organu kontroli państwowej, który wspiera państwo polskie w jak
najlepszej służbie obywatelom. Przeobrażenie NIK – z instytucji tworzącej podstawy kontroli w 1919 r. – w nowoczesny organ
kontrolny, goszczący godne grono swych odpowiedników z krajów Wspólnoty Europejskiej na VII Kongresie EUROSAI – było
możliwe dzięki wysiłkom pierwszych „ojców założycieli“ i kultywowaniu etosu kontrolera państwowego przez ich następców.
Tradycja dwudziestolecia międzywojennego przetrwała. Historia NIK pokazuje, że istnienie niezależnego od władzy wykonawczej organu, profesjonalnie kontrolującego wydatkowanie pieniędzy publicznych, jest niezbędnym warunkiem prawidłowego
funkcjonowania państwa.
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Najwyższa Izba Kontroli w odrodzonej Rzeczypospolitej

W przyjętym przez Kolegium NIK dokumencie pn. Strategia NIK – misja i wizja, który jest wieloletnim
programem rozwoju określającym nadrzędny cel i kierunki działania Najwyższej Izby Kontroli, za swoją misję Izba przyjęła dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej
Polskiej. Realizując swą misję, wskazuje na zagrożenia, identyfikuje nieprawidłowości, nierzetelność
i brak uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych w poszczególnych obszarach funkcjonowania
państwa. Propaguje też dbałość o porządek prawny, odpowiedzialność i najlepsze praktyki zarządzania majątkiem i środkami publicznymi. W celu zapewnienia najwyższej jakości pracy, na bazie dotychczasowego dorobku oraz najnowszych osiągnięć w dziedzinie metodyki kontroli, NIK doskonali swoje
techniki kontroli i metody oceny. Prowadzi również inne działania, które przyczyniają się do lepszego
funkcjonowania administracji publicznej, m.in. bierze udział w pracach komisji sejmowych, prowadzi
współpracę międzynarodową oraz działalność wydawniczą.

Podstawy prawne działalności i strategia NIK
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Podstawy prawne działalności
Konstytucja RP stanowi, że Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej1/, co oznacza, że jest
wyodrębnionym funkcjonalnie organem, mającym wiodącą rolę w realizacji zadań kontrolnych w państwie, a jej ustalenia,
oceny, uwagi i wnioski mogą być weryfikowane tylko w postępowaniu prowadzonym przez NIK. Uprawnień do dokonywania
zmian w tym zakresie nie ma nawet Sejm RP, któremu Izba podlega.
NIK podlega Sejmowi RP i działa na zasadzie kolegialności, która ma dwa aspekty. Po pierwsze powoływani są członkowie Kolegium NIK, do którego kompetencji należy m.in. zatwierdzanie najważniejszych dokumentów. Po drugie polega na
przestrzeganiu przyjętych wewnętrznych zasad procedowania nad dokumentami kontrolnymi, które są wnikliwie, zespołowo
analizowane przez pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne.
Organizację i tryb działania Izby określa ustawa2/. Reguluje ona proces postępowania kontrolnego, ustala obowiązki pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz przysługujące im prawa, wskazuje organy, które mogą
zlecić Izbie przeprowadzenie kontroli lub wystąpić z tego rodzaju wnioskiem. Jej przepisy stanowią, że NIK podejmuje kontrole
na zlecenie Sejmu RP lub jego organów, a także na wniosek Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Izba podejmuje także
kontrole z własnej inicjatywy.
Izba bada wykonanie budżetu państwa, realizację ustaw oraz innych aktów prawnych, w zakresie działalności finansowej,
gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej organów i jednostek, o których mowa niżej. Zakres uprawnień kontrolnych ma
charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zróżnicowane są też kryteria oceny, jakimi posługuje się Izba w stosunku do kontrolowanych organów i podmiotów – publicznych i niepublicznych.
Kryteria kontroli NIK ilustruje schemat nr 1.

Schemat nr 1.
Podmioty, których działalność podlega kontroli NIK, w powiązaniu z ustawowymi kryteriami kontroli
Podmioty, których
działalność podlega kontroli NIK

1/

Organy administracji rządowej, Narodowy Bank Polski, państwowe
osoby prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne

Kryteria
kontroli

Legalność, gospodarność,
celowość i rzetelność

Organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
i inne samorządowe jednostki organizacyjne

Legalność, gospodarność
i rzetelność

Inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze (przedsiębiorcy) 1/

Legalność i gospodarność

W zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

1/

Art. 202-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483). Przepisy konstytucyjne regulują również obowiązki NIK wobec Sejmu
i określają pozycję Prezesa NIK.

2/
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Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 ze zm.).

W odniesieniu do części podmiotów, zakres przedmiotowy kontroli obejmuje jedynie wykonanie budżetu, gospodarkę
finansową i majątkową. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP,
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Państwowej Inspekcji Pracy.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegają kontrole przeprowadzane w niektórych z wymienionych jednostek, o ile podejmowane są na zlecenie Sejmu RP. W wypadku takiego zlecenia, NIK bada działalność Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii
Sejmu RP i Kancelarii Senatu RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Państwowej Inspekcji Pracy. Na
identycznych zasadach NIK bada całokształt działalności Kancelarii Prezydenta RP – na wniosek Prezydenta oraz Kancelarii
Senatu – na wniosek Senatu.
Do obowiązków Izby należy przedkładanie Sejmowi następujących dokumentów wskazanych w ustawie o NIK, co ilustruje
schemat nr 2.

Schemat nr 2.
Dokumenty, które NIK jest zobowiązana przedkładać Sejmowi RP
Najwyższa Izba Kontroli

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej

Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych
problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne

Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na
wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz
innych ważniejszych kontroli

Sprawozdanie z działalności w poprzednim roku
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

1/

A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

Zarządzeniem Prezesa NIK3/ uregulowane zostały szczegółowo zadania kontrolerów, zasady przygotowywania kontroli,
dokumentowania poszczególnych czynności kontrolnych, sporządzania protokołu, wystąpienia i informacji o wynikach kontroli,
a także tryb rozpatrywania zastrzeżeń.

Strategia NIK i standardy kontroli
W Strategii NIK – misji i wizji akcentuje się powinności kontrolerów, którzy w służbie społeczeństwu i państwu kierują się
zasadami takimi, jak: obiektywizm i bezstronność, otwartość i stałość ocen, perfekcja zawodowa. Stale też dążą do osiągania
coraz większej skuteczności ocen i wniosków. Wskazując na nieprawidłowości i zagrożenia przyczyniają się do udzielania organom władzy obiektywnych informacji. Przez rzetelne informowanie o tym, jak wykonywane są ustawy oraz wykorzystywany
jest majątek publiczny i pieniądze podatników, wspierają organy państwa w stanowieniu prawa i wyborze dróg umożliwiających zrównoważony rozwój, a także mobilizująco wpływają na władze publiczne, w usuwaniu zagrożeń i likwidacji nieprawidłowości w ich działaniach.
Wizją NIK jest cieszący się autorytetem organ kontroli państwowej, którego raporty są oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i obywateli. Stąd też NIK dąży do systematycznego polepszania jakości i przydatności informacji o wynikach kontroli. Profesjonalizm kontrolerów osiągany jest przez doskonalenie wiedzy i perfekcjonizmu zawodowego,
dbałość o obiektywizm, dokonywanie ocen na podstawie zdefiniowanych kryteriów, prezentowanie stanowiska i wniosków
jedynie na podstawie zweryfikowanych dowodów, a także z uwzględnieniem w tych działaniach zasady kolegialności. Osiąga3/

Zarządzenie Prezesa NIK z 1 marca 1995 r. w sprawie postępowania kontrolnego (M. P. nr 17, poz. 211), wydane na podstawie art. 65 ustawy o NIK.
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Wystąpienia z wynikającymi z kontroli zarzutami dotyczącymi działalności osób wchodzących w skład Rady
Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa
NBP 1/

Informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub
jego organy
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niu tych celów sprzyja stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na
jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw
kontroli.
Efektywnie i oszczędnie zorganizowana Izba optymalnie korzysta z potencjału intelektualnego pracowników i gospodarnie
wykorzystuje środki finansowe – stosownie do założonych celów i realizowanych zadań. Jest miejscem pracy umożliwiającym
rozwój pracownikom wysoko wykwalifikowanym, umotywowanym, wydajnym i mającym wymagane predyspozycje. Zapewniając kontrolerom warunki indywidualnego rozwoju kształtuje postawę propaństwową oraz buduje etos służby publicznej.
Ważnym celem Strategii NIK jest także aktywne oddziaływanie Izby na instytucje publiczne, m.in. przez: propagowanie
poszanowania prawa oraz piętnowanie jego naruszania i lekceważenia, w tym zjawisk korupcji, współdziałanie i udzielanie pomocy innym organom kontroli, wspieranie idei sprawnie funkcjonujących i wiarygodnych systemów audytu i kontroli wewnętrznej w urzędach administracji publicznej, otwartość w publicznym informowaniu o działalności organów władzy i podmiotów
korzystających ze środków publicznych, a przede wszystkim – stałe rozwijanie współpracy z Sejmem RP i rządem.
NIK w swojej działalności stosuje Standardy kontroli NIK oraz wytyczne metodyczne zawarte w Podręczniku kontrolera.
Są one wykorzystywane w procesie szkolenia kandydatów na kontrolerów oraz w czasie przygotowywania i realizacji kontroli.
Ułatwiają dobór optymalnych metod i technik wykonywania zadań kontrolnych, jak również praktyczne rozwiązywanie problemów i wątpliwości natury proceduralnej. Podręcznik jest również narzędziem pomocnym we wdrożeniu systemu odpowiedniej
jakości pracy. Oprócz Strategii NIK i Standardów kontroli, zawiera także Kodeks etyki kontrolera NIK, wytyczne do stosowania
poszczególnych grup standardów kontroli oraz pomocne przy określaniu tematyki i metodyki kontroli w ważniejszych obszarach będących przedmiotem badań kontrolnych.
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Organizacja, kompetencje i zadania
Konstytucja RP i ustawa o NIK stanowią, że Izba działa na zasadach kolegialności. Podstawowym przejawem funkcjonowania NIK na tych zasadach jest powołanie Kolegium, wyposażonego w szerokie kompetencje. W skład Kolegium NIK wchodzą: Prezes NIK, jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz 14 członków Kolegium. Na członków Kolegium
Marszałek Sejmu RP powołuje, na wniosek Prezesa NIK, 7 przedstawicieli nauk prawnych lub
ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych Izby lub doradców Prezesa NIK,
spośród których Prezes NIK wyznacza sekretarza Kolegium. Osoby wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą w sprawie podejmowanych uchwał
zgłaszać do protokołu zdanie odrębne. Kadencja członków Kolegium trwa 3 lata, licząc od
dnia powołania.
Skład Kolegium NIK
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W 2008 r. Kolegium NIK obradowało w składzie:
- Jacek Jezierski

– Prezes NIK;

- Józef Górny

– wiceprezes NIK;

- Stanisław Jarosz

– wiceprezes NIK;

- Jacek Kościelniak

– wiceprezes NIK;

- Marek Zająkała

– wiceprezes NIK;

- Marek Chodkiewicz

– dyrektor generalny NIK;

- Zbigniew Dworzecki

– prof. nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

- Adam Jaroszyński4/

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Warszawskim;

5/

- Cezary Kosikowski

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie w Białymstoku;

- Florian Kuźnik

– prof. nauk ekonomicznych w Akademii Ekonomicznej w Katowicach;

- Irena Lipowicz

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

- Czesław Martysz

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Śląskim;

- Artur Nowak-Far

– prof. nauk prawnych i ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej;

6/

- Mirosław Stec

– prof. nauk prawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim;

- Waldemar Długołęcki

– dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów;

- Mieczysław Kosmalski

– dyrektor Delegatury NIK w Warszawie;

7/

- Wojciech Misiąg

– doradca Prezesa NIK;

- Bogusław Mozga8/

– doradca Prezesa NIK;

- Józef Płoskonka

– doradca Prezesa NIK;

- Czesława Rudzka-Lorentz – dyrektor Departamentu Administracji Publicznej;
- Bogdan Skwarka

4/

Do 15 stycznia 2008 r.

5/

Od 29 stycznia 2008 r.

6

Od 29 stycznia 2008 r.

7/

Od 29 stycznia 2008 r.

8/

Do 15 stycznia 2008 r.
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– dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego
(sekretarz Kolegium NIK).

Kompetencje Kolegium NIK
Do ustawowych kompetencji Kolegium NIK należy zatwierdzanie, uchwalanie i opiniowanie dokumentów oraz spraw, które
zostały wyszczególnione w schemacie nr 3.

Schemat nr 3.
Kompetencje Kolegium NIK

Kolegium NIK
Uchwala

Opiniuje
Wniesione przez Prezesa NIK programy
kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli
Inne sprawy wniesione przez Prezesa NIK
albo przedstawione przez co najmniej 1/3
członków Kolegium

Zatwierdza

Opinię w przedmiocie absolutorium dla
Rady Ministrów

Analizę wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej

Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez
Sejm określonych problemów związanych
z działalnością organów wykonujących
zadania publiczne

Sprawozdanie z działalności NIK
w poprzednim roku

Wystąpienia z wynikającymi z kontroli
zarzutami dotyczącymi działalności osób
wchodzących w skład Rady Ministrów,
kierujących urzędami centralnymi
i Prezesa NBP 1/
Projekt statutu
Projekt budżetu

1/

A także osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

Do zadań Kolegium NIK należy także rozpatrywanie zastrzeżeń do ocen, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Uchwały Kolegium w tych sprawach są ostateczne.
Posiedzeniom Kolegium NIK przewodniczy Prezes NIK lub wyznaczony przez niego wiceprezes. Uchwały zapadają
w obecności co najmniej połowy składu Kolegium, w tajnym głosowaniu, większością głosów.

Ogólne dane o działalności w 2008 r.
W 2008 r. odbyło się 15 posiedzeń Kolegium NIK, w tym jedno seminaryjne. Kolegium uchwaliło m.in.: pozytywną opinię
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy budżetowej za 2007 r., zmiany w Planie pracy
NIK na 2008 r., projekt budżetu NIK na 2009 r. oraz Plan pracy NIK na 2009 r. Zatwierdziło też Analizę wykonania budżetu
państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r. i Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r. oraz rozpatrzyło zastrzeżenia do
32 wystąpień pokontrolnych.

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych
W 2008 r. Kolegium NIK rozpatrzyło zastrzeżenia do 32 wystąpień podpisanych przez Prezesa lub wiceprezesów NIK, podejmując uchwały oddalające zastrzeżenia w całości, uwzględniające je w części lub w całości. Dane o sposobie rozpatrzenia
zgłoszonych zastrzeżeń, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2007 r., zawiera tabela nr 1.
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Okresowe plany pracy

Tabela nr 1.
Sposób rozpatrzenia przez Kolegium NIK zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych zgłoszonych w latach 2007-2008

2007 r.
Lp.

Sposób rozpatrzenia
zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpień

1
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1
2
3
x

2
Oddalono w całości
Uwzględniono w części
Uwzględniono w całości
Razem

Liczba
wystąpień

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba
wystąpień

Struktura
(w %)

3

4

5

6

11
14
2
27

40,7
51,9
7,4
100,0

11
14
7
32

34,4
43,7
21,9
100,0

Zastrzeżenia zostały zgłoszone przez:
1) Ministra Finansów do wystąpienia z 12 grudnia 2007 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Finansów w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
2) Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia z 9 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Sportu i Turystyki
dotyczącej funkcjonowania przepisów i procedur reglamentujących działalność gospodarczą (bariery dla rozwoju przedsiębiorczości) w zakresie prowadzonej Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych;
3) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia z 18 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa
w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora farmaceutycznego w latach 2002-2007 (I kwartał);
4) Ministra Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 15 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia
w zakresie funkcjonowania opieki psychiatrycznej w Polsce w latach 2005-2007;
5) Ministra Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 23 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia
w zakresie restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej;
6) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia pokontrolnego z 17 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Skarbu w zakresie efektywności wykorzystania w latach 1999-2006 majątku Skarbu Państwa wniesionego do spółek przez
byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą;
7) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia pokontrolnego z 12 lutego 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych;
8) Ministra Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 8 lutego 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia w zakresie przygotowania administracji publicznej do zarządzania środkami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ich kontroli;
9) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia pokontrolnego z 7 stycznia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie prawidłowości działań Ministra Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży przez Polską Akademię
Nauk praw majątkowych do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazgarzewskiej 17 – w okresie od maja 2004 r.
do listopada 2007 r.;
10) Ministra Infrastruktury do wystąpienia pokontrolnego z 26 lutego 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury dotyczącej sprawności instytucjonalnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań
ustawowych, w tym sprawowania przez ministra właściwego do spraw transportu nadzoru nad tym urzędem w latach
2006-2007 (I półrocze);
11) Ministra Infrastruktury do wystąpienia pokontrolnego z 21 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury w zakresie stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów;
12) Ministra Gospodarki do wystąpienia pokontrolnego z 1 lutego 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki
w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych za 2006 rok;
13) Ministra Środowiska do wystąpienia pokontrolnego z 24 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Środowiska budżetu państwa w 2007 r., cz. 22 – Gospodarka wodna i cz. 41 – Środowisko;
14) Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia pokontrolnego z 23 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Skarbu Państwa budżetu państwa w 2007 r., cz. 36 – Skarb Państwa, przychodów z prywatyzacji majątku
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Skarbu Państwa, a także planów finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego;
15) Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do wystąpienia pokontrolnego z 6 maja 2008 r., skierowanego po
kontroli wykonania przez Kancelarię Prezydenta RP budżetu państwa w 2007 r., cz. 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
16) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia pokontrolnego z 30 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji wybranych regionalnych programów operacyjnych (RPO);
17) Komendanta Głównego Policji do wystąpienia pokontrolnego z 21 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania
przez Komendę Główną Policji budżetu państwa w 2007 r., cz. 42 – Sprawy wewnętrzne;
18) Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych do wystąpienia pokontrolnego z 23 kwietnia 2008 r.,
skierowanego po kontroli wykonania przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych budżetu państwa w 2007 r.,
cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;
19) Ministra Sportu i Turystyki do wystąpienia pokontrolnego z 30 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Sportu i Turystki budżetu państwa w 2007 r., cz. 25 – Kultura fizyczna i sport oraz planów finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów;
20) Ministra Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 22 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Zdrowia
w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007
(I półrocze);
21) Ministra Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 23 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministerstwo Zdrowia budżetu państwa w 2007 r., cz. 46 – Zdrowie;
22) Ministra Infrastruktury do wystąpienia pokontrolnego z 29 kwietnia 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Infrastruktury dotyczącej działalności Ministra Infrastruktury jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie przygotowania i realizacji
projektów kolejowych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w latach 2004-2007 (I półrocze);
23) Ministra Edukacji Narodowej do wystąpienia pokontrolnego z 8 maja 2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej budżetu państwa w 2007 r., cz. 30 – Oświata i wychowanie oraz w zakresie podziału
środków ujętych w budżecie państwa na pomoc materialną dla uczniów oraz realizację zadań wynikających z programu
Pomoc państwa w zakresie dożywiania;
24) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wystąpienia pokontrolnego z 13 czerwca 2008 r., skierowanego po kontroli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wykonywania w latach 2002-2008 obowiązków związanych z realizacją przez starostów województwa zachodniopomorskiego zadań określonych ustawą z dnia
8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia;
25) Ministra Gospodarki do wystąpienia pokontrolnego z 6 czerwca 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa Gospodarki
i Agencji Rezerw Materiałowych w zakresie prawidłowości nałożenia przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowychkary
pieniężnej na spółkę J&S Energy SA za niedopełnienie obowiązku utworzenia i utrzymywania zapasów paliw ciekłych
oraz zasadności uchylenia tej decyzji i umorzenia postępowania przez Ministra Gospodarki, a także realizacji wniosków
pokontrolnych NIK z poprzednich kontroli, dotyczących państwowych rezerw gospodarczych;
26) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia pokontrolnego z 25 lipca 2008 r., skierowanego po kontroli
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącego utrzymywania przez wojewodów przejść granicznych drogowych i kolejowych na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2006-2008 (I kwartał),
w zakresie zadań realizowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
27) Prezesa Narodowego Banku Polskiego do wystąpienia pokontrolnego z 29 sierpnia 2008 r., skierowanego po kontroli Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zadań związanych z obsługą budżetu państwa oraz gospodarką własną
w 2007 r.;
28) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wystąpienia pokontrolnego z 17 września 2008 r., skierowanego
po kontroli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S8
w województwie łódzkim w latach 2004-2008 (I kwartał);
29) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego z 3 września 2008 r., skierowanego po kontroli
Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wykonania planu finansowego Funduszu w 2007 r., z uwzględnieniem kosz-

tów związanych z zawieraniem ugód na świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowach zawartych
ze świadczeniodawcami w latach 2003-2006;
30) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do wystąpienia pokontrolnego z 10 października 2008 r., skierowanego po
kontroli Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w zakresie realizacji ustawowego obowiązku ustalania wartości majątku
Skarbu Państwa zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”;
31) Ministra Gospodarki do wystąpienia pokontrolnego z 30 października 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Gospodarki w zakresie restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005-2007;
32) Ministra Rozwoju Regionalnego do wystąpienia pokontrolnego z 31 października 2008 r., skierowanego po kontroli Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012.
Kolegium NIK pozostawiło bez rozpatrzenia:
a) z powodu zgłoszenia po terminie9/ zastrzeżenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wystąpienia z 28 kwietnia 2008 r.,
skierowanego po kontroli wykonania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej budżetu państwa w 2007 r., cz. 31 – Praca,
cz. 63 – Sprawy rodziny oraz wykonania planu finansowego Funduszu Pracy;
b) z powodu zgłoszenia przez osoby nieuprawnione:
– zastrzeżenia dyrektora generalnego Ministerstwa Gospodarki do wystąpienia z 22 kwietnia 2008 r., skierowanego po
kontroli wykonania przez Ministra Gospodarki budżetu państwa w 2007 r., cz. 20 – Gospodarka i cz. 40 – Turystyka;
– zastrzeżenia dyrektora generalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do wystąpienia pokontrolnego z 30 kwietnia
2008 r., skierowanego po kontroli wykonania przez Ministra Rozwoju Regionalnego budżetu państwa w 2007 r., cz. 34
– Rozwój regionalny;
– zastrzeżenia dyrektora generalnego Urzędu Integracji Europejskiej do wystąpienia z 28 kwietnia 2008 r., skierowanego
po kontroli wykonania przez Urząd Integracji Europejskiej budżetu państwa w 2007 r., cz. 23 – Integracja europejska.
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Opinia w sprawie projektu zmian w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli
W związku z podjęciem w Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie
ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, Izba przygotowała własny projekt, który Prezes NIK przedłożył Kolegium NIK. W uchwale
z 19 lutego 2008 r. Kolegium wyraziło pozytywną opinię o tym projekcie, zwracając zwłaszcza uwagę na konieczność
dostosowania przepisów ustawy o NIK do wymogów konstytucyjnych oraz do zmian wynikających z innych ustaw, a także
potrzebę uproszczenia i skrócenia postępowania kontrolnego.

Opinia w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za 2007 r.
Kolegium NIK uchwaliło 10 czerwca 2008 r. pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów
za 2007 r. Uznało, że kwoty dochodów, wydatków i deficytu, podane w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonania budżetu
państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. stanowią sumę kwot wykazanych w sprawozdaniach budżetowych
dysponentów części. Wyniki badań przeprowadzonych przez NIK potwierdziły rzetelność tych danych. Należy zatem uznać,
że Sprawozdanie przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz wykonania budżetu państwa.
Wyrażając powyższą opinię, Kolegium NIK wzięło pod uwagę wysokość dochodów budżetu państwa w 2007 r. – wyniosły
one 236,4 mld zł i były o 7,4 mld zł wyższe od zaplanowanych w ustawie budżetowej. Wydatki, które zrealizowano w wysokości
252,3 mld zł, były natomiast o 6,6 mld zł niższe od limitu ustawowego. Wyższe niż zaplanowano dochody i niższe wydatki
spowodowały, że deficyt budżetu państwa, planowany na 30 mld zł, wyniósł 15,9 mld zł. Znaczne zmniejszenie deficytu było
głównie efektem dobrej koniunktury gospodarczej, dzięki której wystąpił ponadplanowy wzrost dochodów podatkowych. Kolegium NIK zwróciło jednocześnie uwagę, że na zmniejszenie deficytu wpłynęło również niewykonanie części zaplanowanych
zadań publicznych. Niepokój budzi zwłaszcza niewykonanie zadań współfinansowanych z budżetu UE, w tym przede wszystkim z zakresu infrastruktury.
Wysoki wzrost gospodarczy w 2007 r. korzystnie wpłynął na sytuację finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyrost długu tego sektora był niższy niż w latach poprzednich, a jego relacja do PKB zmniejszyła się z 47,6%
9/
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w 2006 r. do 45,2 % w 2007 r. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB zmniejszył się z 3,8%
w 2006 r. do 2% w 2007 r.
Kolegium NIK jednocześnie podkreśliło, że w warunkach wysokiego wzrostu gospodarczego i realnego wzrostu wydatków nie podjęto bardziej aktywnych działań zmierzających do trwałego ograniczenia wydatków publicznych. Oznacza to, że
w 2007 r. nie wykorzystano w pełni możliwości poprawy stanu równowagi finansów publicznych.

W 2008 r. kontynuowano formułę seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Są one miejscem debaty nad istotnymi zagadnieniami funkcjonowania państwa. 25 czerwca 2008 r. Kolegium NIK debatowało o Bezczynności władzy. W obradach,
obok członków Kolegium NIK, uczestniczyli m.in. Przewodniczący Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP, przedstawiciele
administracji rządowej oraz świata nauki. Podstawą dyskusji były następujące referaty: Bezczynność władzy w świetle konstytucji, Bezczynność w sądownictwie administracyjnym, Bezczynność w administracji publicznej oraz Bezczynność administracji
w świetle kontroli NIK.10/
Otwierając seminarium, Prezes NIK stwierdził, że filozofia bezczynności władzy bierze się z przekonania, że pozostając
bezczynnym, czyli nie robiąc nic, trudno jest zrobić coś źle, a tym bardziej popełnić jakieś błędy. Dla obywateli skutki bezczynności władzy są jednak niezwykle dotkliwe. Czują się wobec niej bezradni i tracą zaufanie do państwa.
Pokusa bezczynności nie omija żadnego z ośrodków władzy. NIK znajduje przykłady na to, że władza ustawodawcza, z różnych powodów, nie uchwala ustaw, których brak uniemożliwia korzystanie z pełni praw obywatelskich. Dość często spotyka się
też z problemem niewydawania przez ministrów aktów wykonawczych w zakreślonych przez ustawy terminach.
Najczęściej jednak z pojęciem bezczynności powszechnie kojarzy się władza wykonawcza, czyli szeroko pojęta administracja. Dotyczy to np. zwlekania z wydaniem indywidualnej decyzji administracyjnej oraz bezczynności oddalającej w bliżej
nieokreśloną przyszłość uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Kontrole NIK niejednokrotnie
ujawniają przypadki trwających latami postępowań o wykup gruntów, co w praktyce uniemożliwiało właścicielom normalne
dysponowanie własnością.
W wypadku władzy sądowniczej, której organy działają głównie na wniosek, często mamy do czynienia z formą bezczynności, którą lepiej oddaje termin przewlekłość działania. Problem ten występuje również w postępowaniu administracyjnym
i sądowo-administracyjnym.
Bezczynność, w szerokim jej rozumieniu, dotyczyć może – jak stwierdził Prezes NIK – każdej formy władzy, stąd temat ten
jest tak ważny i aktualny. Z istoty Konstytucji RP wynika, że ustawa ta nie może zawierać zbyt wielu unormowań szczegółowych. Dotyczy to także zdefiniowania bezczynności. Unormowań dotyczących tego negatywnego zjawiska należy poszukiwać
w przepisach początkowych ustawy zasadniczej, a także w tych, które odnoszą się do organizacji i funkcjonowania władz
państwowych, sprawności organów wymiaru sprawiedliwości oraz do podstawowych praw i wolności. Do bezczynności odnosi
się wprost art. 45 ust. 1. Przepis ten stanowi, że każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Konstytucyjne prawo do sądu mieści się także w pojęciu prawa do rzetelnego procesu sądowego, zawartego w art. 6
konwencji z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także w art. 14 ust. 1 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 19 grudnia 1966 r. Regulacje te legły u podstaw uchwalonej w 2004 r. ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Z kolei
Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 30 października 2006 r. podkreślił, że prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd
bez nieuzasadnionej zwłoki stanowi istotny element konstytucyjnego prawa do sądu.
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że tylko w 2005 r. sądy okręgowe i apelacyjne rozpatrzyły ponad 4,9 tys.
skarg na opieszałość sądów. Prawie połowa dotyczyła spraw cywilnych, co piąta – karnych. Zaledwie około 1 tys. skarg zostało
uwzględnionych. Jeszcze mniej – bo tylko w 643 przypadkach – przyznano pokrzywdzonym zadośćuczynienie.

10/ Referaty przedstawili kolejno: prof. dr hab. Czesław Martysz (Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego; członek Kolegium NIK), prof. dr
hab. Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego; sędzia NSA), prof. dr hab. Janusz Borkowski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego; b. sędzia
NSA) i dr Czesława Rudzka-Lorentz (dyrektor Departamentu Administracji Publicznej NIK, członek Kolegium NIK). Pełna treść referatów oraz teksty wystąpień
podczas dyskusji opublikowane zostały w Kontroli Państwowej (numer specjalny 2/2008).
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W ostatnich latach nasiliła się bezczynność kompetentnych organów w sprawach powoływania osób do pełnienia funkcji
publicznych. Jako przykłady można podać: wielomiesięczną bezczynność Marszałka Sejmu RP w sprawie powoływania wiceprezesów NIK, bezczynność ministra właściwego ds. zagranicznych, Prezydenta RP w sprawach mianowania ambasadorów
czy Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania członków i prezesów samorządowych kolegiów odwoławczych i to mimo
zakończenia procedury konkursowej.
Inny rodzaj bezczynności dotyczy procesu stanowienia prawa. Zamknięty katalog źródeł prawa zawiera art. 87 Konstytucji
RP i są nimi: ustawa zasadnicza i inne ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego. O ile jednak w odniesieniu do Sejmu nie można postawić zarzutu, że narusza on zasadę uchwalania ustaw
w rozsądnym terminie, to nie ulega wątpliwości, że proces legislacyjny w niektórych wypadkach znacznie się przeciąga. Zarzut
bezczynności można natomiast postawić organom wydającym rozporządzenia do ustaw. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
akty te są wydawane przez organy wskazane w ustawie zasadniczej, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. W praktyce często rozporządzenia są nieodpowiednio przygotowane podczas prac
nad projektem ustawy, a co za tym idzie, nie są wydawane po wejściu ustawy w życie. Zjawisko to jest dzisiaj powszechne,
a szczególny niepokój budzi bezczynność w przygotowywaniu rozporządzeń obligatoryjnych, które zazwyczaj powinny być
wydane w określonym terminie.
Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne, zgodnie z art. 184 Konstytucji RP, sprawują, w zakresie
określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Obejmuje ona również orzekanie o zgodności z ustawami
uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prawo do sądu
należy jednak wiązać z prawem jednostki do skutecznego rozstrzygnięcia sporu, a zatem nie tylko z podjęciem orzeczenia
przez sąd, ale też z następnymi czynnościami sądu, które otwierają drogę obrony jednostki w ukształtowaniu jej uprawnień
lub obowiązków.
Bezczynność sądu administracyjnego kojarzona jest głównie z niezałatwieniem sprawy przez sąd. Nie należy jednak odnosić
jej wyłącznie do prowadzenia sprawy, ale też do nierozpoznawania wniosków w toku postępowania sądowoadministracyjnego oraz niepodejmowania czynności nakazanych prawem. Rozważając bezczynność w sądownictwie administracyjnym, należy
zwrócić uwagę na to, że z punktu widzenia obywatela, rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej stanowi jedynie etap
w załatwieniu jego sprawy. Czas postępowania przed organami administracji publicznej, następnie przed sądem administracyjnym oraz powrót na drogę przed organami administracji publicznej, składa się na jednolity okres załatwienia sprawy.
Gwarancje prawne ochrony strony przed przewlekłością postępowania można sklasyfikować na prewencyjne i represyjne.
Gwarancje prewencyjne to instytucje zapewniające rozpatrzenie sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (np. obowiązek podjęcia
przez sąd określonych czynności niezwłocznie, wyznaczanie kolejności rozpoznawania spraw według wpływu, termin sporządzenia uzasadnienia). Gwarancje represyjne wprowadza ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Do nich zaliczyć należy: skargę o stwierdzenie przewlekłości
postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, NSA i roszczenie o odszkodowanie.
Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przysługuje w postępowaniu sądowoadministracyjnym skarżącemu
oraz uczestnikowi na prawach strony. Skarżący może wnieść skargę, jeżeli w jego ocenie nastąpiło naruszenie jego prawa do
rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłużej niż to konieczne do wyjaśnienia
okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skarga przysługuje w toku postępowania, a
zatem przed podjęciem wyroku.
Na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, strona może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie prawa do rozpatrzenia sprawy w postępowaniu sądowym w rozsądnym
terminie.
Bezczynność organu administracji publicznej może przejawiać się w różnych formach naruszenia urzędowego obowiązku
działania, w rozmaitych rodzajach bierności. Ze względu na przyczyny może być ona: „losowa” – gdy powodują ją okoliczności
nadzwyczajne kwalifikowane jako działanie siły wyższej; wynikająca z pozostawania w błędzie co do rodzaju i zakresu obowiązku działania; spowodowana niewiedzą lub nieudolnością organizacyjną; „zamierzona” – z powodu prowadzonej polityki;
„wynikowa” – zaistniała wskutek nieudolności powodowanej brakiem kwalifikacji lub też pozorowania aktywności zawodowej
oraz „opozycyjna” – spowodowana celowym dążeniem do utrzymania raz zajętego stanowiska, bez względu na następstwa.
Z uwagi na sytuacje, w których pojawia się bezczynność, można wyróżnić przypadki następujące: nie wszczyna się nakazanego działania mimo kategorycznych przesłanek jego podjęcia; nie podejmuje się działania fakultatywnego, chociaż
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okoliczności, które należy ocenić na zasadzie uznania administracyjnego, wskazują na jego potrzebę i zasadność; nie kontynuuje się już rozpoczętych działań, bez widocznych faktycznych lub prawnych przeszkód w ich prowadzeniu; nie zamyka się
definitywnie sprawy, pozostawiając ją jako otwartą, bez określenia terminu zakończenia lub wskazania okoliczności, w jakich
zostanie zakończona; nie podejmuje się działań zmierzających do realizacji już wydanych aktów lub osiągnięcia skutku dokonanych wcześniej czynności.
Znaczenie pojęcia „bezczynność administracji publicznej” musi uwzględniać wiele okoliczności, w jakich działają organy
władzy wykonawczej. Nie jest to zatem pojęcie, którego treść i zakres mogą być ustalone intuicyjnie, jako potocznie oczywiste
i zrozumiałe. Administracja publiczna stanowi strukturę złożoną z wielu elementów o zmiennym zakresie zadań i kompetencji
oraz zmiennym składzie osobowym, co ogranicza skuteczność realizowania jednolitych standardów działania.
Konieczność stosowania wielu kryteriów by stwierdzić, że w danej sytuacji, sprawie lub okolicznościach zaistniała bezczynność administracji powoduje, że ocena nie zawsze będzie jednoznaczna, a to może komplikować stosowanie środków
zwalczania bezczynności i osłabiać ich efektywność. Wobec istnienia wielu postaci bezczynności oraz rozległej regulacji prawnej wprowadzającej przepisy umożliwiające jej zwalczanie można wnioskować, że samo zjawisko jest chyba nieodłączne od
działania wysoce złożonej struktury organizacyjnej i funkcjonalnej, jaką jest administracja publiczna.
Korygowanie i usuwanie negatywnych skutków bezczynności w sferze faktów i prawa jest możliwe tylko do pewnych granic, wyznaczonych odwracalnością skutków lub zasadami kompensacji szkód. Pełna eliminacja tego zjawiska i jego następstw
z funkcjonowania administracji publicznej nie wydaje się prawdopodobna.
NIK w swoich badaniach wielokrotnie stwierdza przypadki bezczynności struktur administracyjnych w realizacji zadań
publicznych. Jednak tak naprawdę istotne jest nie samo zidentyfikowanie bezczynności, ale rozpoznanie jej przyczyn, a nade
wszystko wpływu na efektywność wydawania środków publicznych i jakość obsługi obywateli. Należy więc spojrzeć na administrację szerzej, jak na system zarządzania publicznego ściśle związany z osiąganiem celów praktycznych, a nie tylko jak
na narzędzie zapewniające zachowanie porządku prawnego. Takie podejście jest zbieżne ze strategicznym celem działania
NIK, którym jest skuteczne i pozytywne oddziaływanie na organy państwa w trosce o gospodarność i skuteczność w służbie
publicznej.
Na podstawie wyników kontroli NIK można wskazać charakterystyczne obszary bezczynności, bądź zmniejszonej aktywności urzędów. Są to: zwłoka w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz opieszałość w obsłudze obywateli i innych
podmiotów; przewlekłość procesu legislacyjnego i wynikające z tego luki w prawie; zaniechania i opieszałość w tworzeniu
i wdrażaniu aktów i procedur o charakterze wewnętrznym, dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek; brak dbałości
o zapewnienie rzetelnych baz danych, wspomagających działalność urzędów; unikanie jawności i przejrzystości, zwłaszcza
przez ograniczanie dostępu do informacji publicznej; lekceważenie roli nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez podległe
podmioty wykonujące zadania publiczne.
Klasycznym przykładem bezczynności jest zwłoka w wydawaniu decyzji administracyjnych oraz opieszałość w przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków obywateli. Zbędna zwłoka zawsze negatywnie wpływa na opinie o organach władzy
publicznej i nie służy budowaniu ich autorytetu. Wiele nieprawidłowości w tym zakresie ujawniła kontrola realizacji przez gminy
zadań z zakresu spraw obywatelskich.
Problemy z wykonywaniem zadań często biorą się z niezapewnienia przez administrację sprawnego przebiegu procesu
legislacyjnego. NIK wielokrotnie wskazywała, iż do powstania nieprawidłowości przyczyniły się – wynikające z niekompetencji
lub zaniechań urzędników – luki w przepisach, brak rozporządzeń wykonawczych, uregulowania niejasne, dopuszczające odmienne interpretacje, niespójne, a nawet sprzeczne z innymi aktami. Przykłady zaniechań w tworzeniu prawa wykazała m.in.
kontrola budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (Katastralnego).
Oprócz bezczynności i zaniechań w stanowieniu prawa powszechnie obowiązującego, problemem jest jakość ustanawianych uregulowań wewnętrznych, niezbędnych do prawidłowego sprawowania wewnętrznej kontroli zarządczej. W wyniku
kontroli stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczność egzekwowania zaległości podatkowych w latach
2004–2006 (I półrocze), NIK w ponad 90% skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego stwierdziła brak aktualnych
bądź całkowity brak pisemnych procedur kontroli finansowej, które odnoszą się m.in. do procesów pobierania i gromadzenia
środków publicznych.
Z ustaleń kontroli NIK wynika, że organy władzy często postrzegają konstytucyjną zasadę jawności życia publicznego jako
swoisty przymus, a nie naturalną powinność. Gromadzonymi informacjami dzielą się niechętnie i pod różnymi pretekstami
blokują informacje, powołując się na ustawowe ograniczenia lub wewnętrzny charakter dokumentów. Kontrole ujawniły też
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istnienie mechanizmu nierówności w dostępie do informacji, będącego skutkiem braku należytej jawności działania władz publicznych. Kontrola wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji
publicznej wykazała, że postanowienia ustawy o dostępie do informacji publicznej realizowane były opieszale lub w sposób
niepełny, a Biuletyn Informacji Publicznej nie funkcjonował należycie.
W dyskusji, jaka wywiązała się na kanwie zaprezentowanych referatów, zwracano m.in. uwagę, że o ile polski samorząd
terytorialny ma dobrą opinię międzynarodową, to w rezultacie wielu procesów przed sądami europejskimi Polska zaczyna
mieć opinię kraju, w którym główną dysfunkcją jest opieszałość albo jej najostrzejsza forma – bezczynność władzy. Być może
opinia ta jest niezasłużona, jednak analiza orzecznictwa, nawet strasburskiego, wskazuje, że bezczynność zaczyna być jednym z podstawowych problemów. Oznacza to, że również podczas działań kontrolnych NIK powinna zwracać na to większą
uwagę.
W opinii uczestników seminarium konieczne jest też wypracowanie przez Sejm jednolitego stanowiska w kwestii bezczynności. Jest to problem o dużej wadze, wpływa na wizerunek polskiej administracji i polskiego państwa oraz wymaga badań
teoretycznych również po to, aby w praktyce dopracować się dobrych rozwiązań.
Bezczynność władzy może także prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zebrani zwracali uwagę, że w Strategii Bezpieczeństwa RP wyznaczono standardy, których należy przestrzegać. W materiałach opracowanych w Akademii
Obrony Narodowej, jako główne zagrożenia bezpieczeństwa po 2000 r., wskazuje się m.in. terroryzm, międzynarodową przestępczość i handel narkotykami. W ocenie dyskutantów bezczynność władzy w tym obszarze przeplata się z odsuwaniem
w czasie pewnych decyzji, co może mieć związek z brakiem wystarczających kompetencji osób odpowiedzialnych za tę sferę
funkcjonowania państwa.
Jednym z rodzajów bezczynności władzy, dolegliwym w życiu publicznym, jest niewydawanie w porę aktów normatywnych. Opóźnienia są tu wieloletnie. Podmioty, których obowiązkiem jest przygotowywanie tekstów jednolitych, są zastępowane
przez prywatne firmy, które nie mają kłopotów z ich sporządzaniem. Są to jednak materiały niezalegalizowane. Od wielu lat
kancelarie prawnicze, wyższe uczelnie, aplikanci i studenci, a także sędziowie i prokuratorzy wydają decyzje, piszą prace,
zdają egzaminy, niekiedy ferują wyroki na podstawie nieautoryzowanych jednolitych tekstów aktów, sporządzanych przez
prywatne firmy. Skoro są one w stanie w krótkim czasie sporządzać jednolite teksty, to zasadne staje się pytanie, dlaczego nie
mogą tego zrobić organy zobowiązane do publikowania tychże aktów.
Przeciwdziałanie bezczynności władzy, w opinii zebranych, to nie jest tylko problem nowych zapisów prawnych – jest to
bardziej problem wzmocnienia właściwych technik zarządzania publicznego. Właśnie we wzmocnieniu systemów zarządzania
i kontroli, w ustanowieniu właściwych i skutecznych mechanizmów kontrolnych, w ciągłym ich doskonaleniu należy widzieć
szansę uzdrowienia działania administracji publicznej.
Zebrani zwracali też uwagę na niemoc legislacyjną prowadzącą do bezczynności władzy. Obecny kształt procedury legislacyjnej na etapie rządowym jest jedną z fundamentalnych przyczyn stanowienia prawa marnej jakości i nadprodukcji
zbytecznych często aktów prawnych z jednej strony, z drugiej zaś niewydawania aktów prawnych także wtedy, gdy jest to obligatoryjne. Niekończące się uzgodnienia międzyresortowe, spory o przysłowiowy przecinek i forsowanie branżowych interesów
nie sprzyjają jakości powstającego prawa. Jedna z tez sformułowanych podczas seminarium jednoznacznie sugerowała, by
projekty ustaw nie powstawały w poszczególnych resortach, lecz w odpowiednio do tego przygotowanym centrum legislacyjnym, którego szef byłby w ramach rządu odpowiedzialny za jakość proponowanych aktów prawnych.
Dyskutanci byli zgodni, że badanie bezczynności, także w organach kontroli, koncentruje się, jak dotychczas, głównie na
kryterium legalności. Czyli innymi słowy – zabiegi te sprowadzają się z reguły do skontrolowania, czy ktoś odpowiedzialny
realizował obowiązek określony prawem, czy też nie. Powstaje jednak pytanie – czy to wystarczy? Zwłaszcza że jednym
z elementów bezczynności władzy może być pozorowanie działań. Występuje ono szczególnie w administracji. Kontrole NIK
zjawisko to odnotowują także w sytuacjach, gdy pod względem legalności czynności są realizowane prawidłowo. Tak wygląda
pozorowanie działań w celu niepodjęcia ostatecznej decyzji. Wydaje się zatem konieczne w badaniach bezczynności organów
władzy zwracać uwagę nie tylko na obowiązek prawny, ale także na celowość i rzetelność działania.
Podsumowując obrady Prezes NIK stwierdził, że w dyskusji o bezczynności władzy, oprócz prób zdefiniowania i zdiagnozowania tego zjawiska, znalazły się też propozycje rozwiązań kierunkowych. Warto wziąć je pod uwagę w dalszych rozważaniach teoretycznych. Można je również wykorzystać w działaniach praktycznych, odpowiednio przygotowując programy
kontroli NIK.
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Departamenty przeprowadzające postępowanie kontrolne i wspomagające je, stosownie
do rozwiązań przyjętych w statucie NIK, przeprowadzają lub wspomagają to postępowanie
w naczelnych i centralnych organach państwowych w zakresie swojej właściwości rzeczowej
lub funkcjonalnej oraz mogą – w porozumieniu z właściwą terytorialnie delegaturą – przeprowadzać lub wspomagać postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych.
Departamenty kontrolne koordynują kontrole lub uczestniczą w postępowaniu kontrolnym,
w szczególności przy przygotowywaniu kontroli, rozpatrywaniu zastrzeżeń oraz przygotowaniu informacji o wynikach kontroli i innych opracowań. Delegatury przeprowadzają
natomiast postępowanie kontrolne w organach i jednostkach terenowych zgodnie z właściwością terytorialną. Mogą też – w porozumieniu z właściwym departamentem – przeprowadzać postępowanie kontrolne w naczelnych i centralnych organach państwowych,
a także koordynować kontrole.
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W strukturze Najwyższej Izby Kontroli funkcjonuje 30 jednostek organizacyjnych – departamentów i delegatur. Strukturę
tę przedstawiono na poniższym schemacie.

Schemat nr 4.
Struktura organizacyjna NIK (według statutu NIK)

Struktura
organizacyjna
Najwy¿szej Izby Kontroli

Departament
Administracji Publicznej

Delegatura
w Bia³ymstoku

Delegatura
w Olsztynie

Departament
Bud¿etu i Finansów

Delegatura
w Bydgoszczy

Delegatura
w Opolu

Delegatura
w Gdañsku

Delegatura
w Poznaniu

Delegatura
w Katowicach

Delegatura
w Rzeszowie

Delegatura
w Kielcach

Delegatura
w Szczecinie

Delegatura
w Krakowie

Delegatura
w Warszawie

Delegatura
w Lublinie

Delegatura
we Wroc³awiu

Delegatura
w £odzi

Delegatura
w Zielonej Górze

Departament Gospodarki,
Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji
Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych
Departament Nauki, Oœwiaty
i Dziedzictwa Narodowego
Departament Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego
Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia
Departament Œrodowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego

Jednostki organizacyjne wspomagaj¹ce
postêpowanie kontrolne

Departament
Prawny
i Orzecznictwa
Kontrolnego

Departament
Strategii
Kontrolnej

Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce
zadania w zakresie organizacji i obs³ugi

Departament
Organizacyjny

Departament
Spraw
Osobowych

Departament
Rachunkowoœci

Departament
Gospodarczy
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Jednostki organizacyjne wykonuj¹ce zadania kontrolne

Właściwość kontrolna (rzeczowa) departamentów i delegatur
W schemacie nr 5 zilustrowano ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych ustalone zarządzeniem Prezesa
NIK w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK.

Schemat nr 5.
Ogólne zakresy właściwości departamentów kontrolnych
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Ogólny
zakres
w³aœciwoœci
kontrolnej

Departament
Administracji
Publicznej

Działalność administracji publicznej oraz sprawy bezpośrednio związane z działalnością tej
administracji należące do działów administracji rządowej: sprawiedliwość, sprawy zagraniczne,
rozwój regionalny i integracja europejska

Departament
Bud¿etu i Finansów

Gospodarowanie środkami publicznymi – całość spraw związanych z tworzeniem i wykonaniem
budżetu państwa, finansami publicznymi i instytucjami finansowymi państwa

Departament
Gospodarki, Skarbu
Pañstwa i Prywatyzacji

Sfera gospodarki, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, przekształcenia własnościowe,
funkcjonowanie systemu celnego, turystyka

Departament
Komunikacji
i Systemów
Transportowych

Funkcjonowanie infrastruktury liniowej (transport lądowy, wodny i powietrzny, sieci telekomunikacyjne, pocztowe) oraz infrastruktury punktowej (terminale, porty itp.)

Departament Nauki,
Oœwiaty
i Dziedzictwa
Narodowego

Nauka, edukacja, kultura i dziedzictwo narodowe, kultura fizyczna i sport

Departament
Obrony Narodowej
i Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego

Obrona narodowa i sprawy wewnętrzne – Siły Zbrojne RP, ochrona bezpieczeństwa i porządku
publicznego, ochrona granic, obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, funkcjonowanie
Policji

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych
i Zdrowia

Sprawy społeczne – problematyka pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego, pomocy
społecznej oraz ochrony zdrowia

Departament
Œrodowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania
Przestrzennego

Środowisko przyrodnicze i produkcja biologiczna – zagadnienia ochrony środowiska, wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji rolnej i leśnej oraz gospodarowania przestrzenią;
mieszkalnictwo, architektura i budownictwo

Aby końcowy produkt działalności kontrolnej NIK – jakim jest informacja o wynikach kontroli – był najwyższej jakości,
konieczna jest organizacja pracy uwzględniająca dbałość o tę jakość na wszystkich etapach procesu kontrolnego. Istotną rolę
w tym procesie spełniają departamenty wspomagające postępowanie kontrolne, przez udzielanie niezbędnej pomocy departamentom i delegaturom prowadzącym bezpośrednio czynności kontrolne. Wsparcie to jest zwłaszcza niezbędne w sytuacjach,
gdy pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne potrzebna jest dodatkowa wiedza z zakresu prawa
i metodyki kontroli. Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne ilustruje schemat
nr 6.
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Schemat nr 6.
Ogólne zakresy właściwości departamentów wspomagających postępowanie kontrolne
Ogólny
zakres
w³aœciwoœci
rzeczowej

Departament Prawny
i Orzecznictwa
Kontrolnego

Obsługa prawna postępowania kontrolnego i jej koordynowanie, obsługa procesu rozpatrywania zastrzeżeń przez członków kierownictwa, Kolegium NIK i przez komisje rozstrzygające,
wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z udziałem NIK w pracach legislacyjnych
parlamentu i rządu

Departament
Strategii
Kontrolnej

Wspieranie procesu kontroli i funkcjonowania NIK przez opracowywanie strategii działalności
kontrolnej, rozwój metodyki kontroli, planowanie i koordynowanie działalności kontrolnej,
prowadzenie sprawozdawczości, przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, opracowywanie analiz i informacji dotyczących działalności NIK, prowadzenie działalności wydawniczej,
biblioteki i archiwum

NIK, tak jak inne instytucje wykonujące zadania o charakterze publicznym, posiada w swej strukturze jednostki zapewniające obsługę działalności merytorycznej. Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących te zadania ilustruje
schemat nr 7.

Schemat nr 7.
Ogólne zakresy właściwości departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi

Departament
Organizacyjny

Departament
Spraw Osobowych

Organizacja pracy, ochrona informacji niejawnych i funkcjonowanie pionu ochrony, ochrona
danych osobowych i informacji chronionych na podstawie innych przepisów, współpraca
z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz partnerami zagranicznymi, koordynowanie działań
dotyczących udostępniania informacji publicznej

Polityka kadrowa oraz kontrola jej realizacji

Departament
Gospodarczy

Organizacja i obsługa funkcjonowania NIK w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych,
biurowych, socjalnych i transportowych; administrowanie zasobami teleinformatycznymi i ich
rozwój

Departament
Rachunkowości

Obsługa budżetowa i finansowo-rachunkowa oraz koordynowanie i nadzorowanie tej obsługi
w jednostkach organizacyjnych

Etatyzacja
Dane ilustrujące podział etatów11/ między departamenty kontrolne, delegatury, departamenty wspomagające postępowanie kontrolne oraz wykonujące zadania z zakresu organizacji i obsługi, z uwzględnieniem stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów, pozostałych pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne oraz pracowników administracji i obsługi,
przedstawiono w tabeli nr 2.

11/ Etatyzacja wprowadzona została zarządzeniem Prezesa NIK z 12 stycznia 2005 r. w sprawie etatyzacji i struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych NIK.
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Ogólny
zakres
w³aœciwoœci
rzeczowej

Tabela nr 2.
Podział etatów między jednostki organizacyjne NIK (stan na 31 grudnia 2008 r.)

Lp.
1
1

2
3
4
x

Wyszczególnienie
2
Departamenty kontrolne
Departamenty wspomagające 1/
Departamenty obsługowe
Delegatury
Razem

Dyrektorzy
i wicedyrektorzy
struktura
liczba
(w %)

Kadra
kontrolerska 2/
struktura
liczba
(w %)

Administracja
i obsługa
struktura
liczba
(w %)

Razem 3/
struktura
liczba
(w %)

3

4

5

6

7

8

9

10

30
6
11
45
92

32,6
6,5
12,0
48,9
100,0

371
77
37
727
1.212

30,6
6,4
3,0
60,0
100,0

24
22
265
78
389

6,2
5,7
68,1
20,0
100,0

425
105
313
850
1.693

25,1
6,2
18,5
50,2
100,0

1/
Departamenty wspomagające postępowanie kontrolne. 2/ Pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne. 3/ Stan liczony bez kierownictwa NIK
i komórki audytu wewnętrznego.
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Stan etatowy departamentów kontrolnych ustalono stosując wskaźniki uwzględniające specyfikę tych jednostek. Ogólną liczbę etatów wyliczono jako sumę etatów kierownictwa, doradców nadzorujących czynności kontrolne, kontrolerów oraz
pracowników administracji i obsługi. Elementem kształtowania stanu etatowego w grupie doradców (ekonomicznych i technicznych) były współczynniki korygujące, m.in. liczba kontroli jednostkowych przypadających przeciętnie na jednego zatrudnionego kontrolera, informacji o wynikach kontroli, zastrzeżeń do protokołów i wystąpień pokontrolnych itp. elementów. Do
etatów osób nadzorujących czynności kontrolnych zaliczono także doradców prawnych, niezbędnych dla zapewnienia obsługi
prawnej. Przy wyliczeniu stanu etatowego w delegaturach przyjęto natomiast zobiektywizowane kryteria (mierniki), dotyczące
m.in. liczby mieszkańców, liczby i struktury organów administracji publicznej występujących w obrębie właściwości miejscowej
danej delegatury itp. Zatrudnienie w grupie pracowników administracji i obsługi zostało ustalone w relacji do stanu zatrudnienia pracowników na stanowiskach kontrolerskich.

Bieżące zarządzanie Najwyższą Izbą Kontroli
W 2008 r. Prezes NIK wydał 33 zarządzenia, które dotyczyły m.in.: wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
przygotowań do Kongresu EUROSAI; powołania zespołów ds. opiniowania projektów programów kontroli i informacji o wynikach kontroli; szczegółowych wymagań w zakresie ochrony dokumentów oznaczonych klauzulą zastrzeżone; powołania
Komisji ds. Ocen Kwalifikacyjnych, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej; powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu kontrolerskiego; wprowadzenia dokumentacji przyjętej polityki rachunkowości
i procedur kontroli finansowej; powołania zespołu projektowego do wykonania modelu procesu kontroli; organizacji kancelarii
tajnej, stosowania środków ochrony fizycznej i obiegu informacji niejawnych; powołania Zespołu ds. Organizacji Obchodów
90-lecia Utworzenia NIK; powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury; zmiany w obowiązującym
rozkładzie czasu pracy; służbowych kart płatniczych; ogłoszenia maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w 2008 r.; a także zmiany zarządzeń w sprawie: szczegółowej organizacji wewnętrznej i właściwości jednostek
organizacyjnych; aplikacji kontrolerskiej; udostępniania informacji publicznej; zasad i trybu naboru kandydatów do pracy oraz
konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów i doradców; powołania Rady ds. Informatyzacji; Zakładowego Zespołu
ds. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli; regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
powołania Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika Kontrola Państwowa i ustalenia należności dla członków Komitetu; sprawozdawczości wewnętrznej.
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W ustawie o NIK wyróżniono trzy kategorie pracowników: członków kierownictwa (Prezes,
wiceprezesi i dyrektor generalny), pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności
kontrolne oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
Prezes NIK sprawuje swoją funkcję na podstawie powołania przez Sejm RP bezwzględną
większością głosów za zgodą Senatu RP. Prezes NIK kieruje działalnością Izby przy pomocy
wiceprezesów i dyrektora generalnego. Wiceprezesów NIK powołuje i odwołuje Marszałek
Sejmu RP na wniosek Prezesa NIK. Dyrektora generalnego NIK powołuje i odwołuje Prezes
NIK, za zgodą Marszałka Sejmu RP. Status Prezesa NIK określają przepisy Konstytucji RP. Zasady wynagradzania Prezesa i wiceprezesów NIK regulują przepisy ustawy o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Pracownik wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne musi spełniać warunki określone
w ustawie o NIK: mieć obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie być karanym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, a ponadto mieć wyższe wykształcenie i stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na
określonym stanowisku. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania poprzedzonego umową o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Mianowanie jest uzależnione od
odbycia aplikacji kontrolerskiej zakończonej złożeniem egzaminu z wynikiem pozytywnym12/.
Pracownicy administracyjni i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Stosuje się
do nich przepisy dotyczące pracowników NIK oraz przepisy prawa pracy.

12/ Prezes NIK może, w wypadkach uzasadnionych kwalifikacjami lub praktyką zawodową, mianować pracownika z tej grupy bez uprzedniego zawierania umowy o pracę, a także bez zachowania wymogu aplikacji kontrolerskiej.
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Zatrudnienie
Etaty, stan i struktura zatrudnienia
Planowana na 2008 r. liczba etatów wynosiła 1.701. W dniu 1 stycznia 2008 r. zatrudniano pracowników na 1.676 etatach13/. Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 1.670 etatów. Według stanu na koniec grudnia 2008 r. zatrudniano pracowników na 1.682,5 etatach14/. Dane o stanie etatowym i strukturze zatrudnienia, według stanu na 31 grudnia 2008 r. oraz
w porównaniu z analogicznymi danymi z 2007 r., zawiera tabela nr 3.

Tabela nr 3.
Stan etatowy i struktura zatrudnienia w latach 2007-2008

2007 r.
Lp.

Stan etatowy na 31 grudnia

1
1

2
3
x

2
Kierownictwo NIK
Pracownicy wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne
Pracownicy administracji i obsługi
Razem:

2008 r.

Liczba etatów
3

Struktura
(w %)
4

Liczba etatów
5

Struktura
(w %)
6

6,0
1.265,2
406,1
1.677,3

0,4
75,4
24,2
100,0

6,0
1.269,4
407,1
1.682,5

0,4
75,4
24,2
100,0

Na podstawie mianowania zatrudniano 1.162 pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, czyli
91,3% osób z tej grupy. W 2008 r. Prezes NIK mianował na stanowiska kontrolerskie 31 osób oraz awansował 222 pracowników, w tym 45 na stanowiskach administracyjnych i obsługi.

Struktura wieku kadry kontrolerskiej

Diagram nr 1.
Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne – stan na 31 grudnia 2008 r.

Wśród zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne przeważały,
podobnie jak w latach poprzednich, osoby o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, w wieku powyżej 41 lat (55%).

Struktura wykształcenia pracowników
Struktura wykształcenia wyższego pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne nie uległa – w relacji do roku poprzedniego – większym zmianom.
Strukturę tę, według stanu na koniec 2008 r., ilustruje diagram nr 2.

13/ W tym 81 osób na urlopach bezpłatnych i wychowawczych.
14/ W tym 84 osoby na urlopach jak wyżej.
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Strukturę wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, według stanu na koniec grudnia
2008 r., ilustruje diagram nr 1.

Diagram nr 2.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne
– stan na 31 grudnia 2008 r.

W grupie pracowników legitymujących się wyższym wykształceniem, 74 osoby posiadały tytuł doktora, zaś 49 ukończyło
Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Pracownicy nowo przyjęci
Do pracy w NIK przyjęto w 2008 r. 88 osób (w wymiarze 85,8 etatów), w tym 53 na stanowiska kontrolerskie. Spośród osób
przyjętych do pracy, 21 zatrudniono w departamentach kontrolnych, 6 – w departamentach wspomagających postępowanie
kontrolne, 24 – w departamentach wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi, zaś pozostałe 37 – w delegaturach
NIK.
Strukturę wieku pracowników przyjętych w 2008 r. na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych ilustruje diagram nr 3.

Diagram nr 3.
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Struktura wieku pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne, przyjętych do pracy w 2008 r.

Spośród osób przyjętych w 2008 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych większość (64,2%) nie przekroczyła 40. roku życia.
Strukturę wykształcenia wyższego (według kierunku) nowo przyjętych pracowników nadzorujących lub wykonujących
czynności kontrolne ilustruje diagram nr 4.

Diagram nr 4.
Struktura wykształcenia wyższego (wg kierunku) osób przyjętych na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych w 2008 r.
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Prawnicze i administracyjne

24,5 %

Pozostałe

20,8 %

35,8 %

Ekonomiczne

18,9 %

Techniczne i rolnicze

Spośród osób przyjętych w 2008 r. na stanowiska pracy związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych, 60,3% legitymuje się wykształceniem prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym.

Zasady naboru kandydatów do kadry kontrolerskiej
W 2008 r. stosowano wprowadzone wcześniej zasady naboru kandydatów do pracy na stanowiska kontrolerskie, stanowiące praktyczną realizację norm konstytucyjnych, według których obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych
mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach15/. Zasady te zawarte są także w międzynarodowych
standardach kontroli INTOSAI i Standardach kontroli NIK, według których najwyższy organ kontroli powinien stosować procedury zapewniające nabór kompetentnego personelu.
Zgodnie ze Standardami polityki kadrowej NIK, nabór pracowników na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych prowadzony jest w sposób umożliwiający pozyskanie kompetentnej i zaangażowanej kadry. Kandydaci na kontrolerów powinni wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą i umiejętnościami oraz mieć odpowiednie
doświadczenie zawodowe. Ogłaszany publicznie nabór prowadzony jest w formie otwartego postępowania kwalifikacyjnego.
Szczegółowe wymagania wobec kandydatów zawarte są w opisach wolnych stanowisk, sporządzonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych i zaakceptowanych przez nadzorujących członków kierownictwa Izby. Postępowanie mające na celu
sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji kandydatów do pracy oraz wskazanie kandydatów, którzy optymalnie spełniają ustanowione kryteria, prowadzi w trybie konkursu komisja ds. naboru pracowników. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu
podejmuje Prezes NIK.
W naborze preferowane jest wykształcenie ekonomiczne, prawnicze i administracyjne. Uwzględnia się też inne kwalifikacje, m.in.: doświadczenie z pracy w organach administracji publicznej i komórkach kontrolnych (audytu), posiadanie doktoratu,
ukończenie studiów podyplomowych o przydatnym profilu, aplikację w zawodach prawniczych, znajomość języków obcych.

Prezes NIK ustalił zasady i tryb naboru do pracy na stanowiskach kontrolerskich16/. Nabór kandydatów do pracy na stanowiska związane z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych (tzw. nabór zewnętrzny) odbywa się w drodze
otwartego postępowania kwalifikacyjnego ogłaszanego publicznie w dzienniku Rzeczpospolita i na stronie internetowej NIK.
Postępowanie składa się z trzech etapów i obejmuje: wstępną ocenę ofert, testowe sprawdzenie znajomości języków obcych,
zdolności ogólnych, osobowości, wiedzy ogólnej z zakresu prawa, ekonomii, organizacji i funkcjonowania NIK oraz rozmowę
kwalifikacyjną z kandydatami.
1) Pierwszy nabór zewnętrzny został ogłoszony przez Prezesa NIK 18 lutego 2008 r. na 49 wolnych stanowisk w 18
jednostkach organizacyjnych. Wpłynęło 530 ofert pracy. Komisja ds. naboru, po analizie ofert, wytypowała 114 kandydatów,
z których do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 95 osób. W wyniku postępowania komisja zarekomendowała Prezesowi NIK do zatrudnienia 49 osób.
2) Kolejny nabór Prezes NIK ogłosił 28 października 2008 r. na 31 wolnych stanowisk pracy w 14 jednostkach organizacyjnych. Spośród 204 ofert pracy komisja ds. naboru wybrała 70. Do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego
przystąpiło 58 kandydatów. Do rozmów wytypowano 56 osób. Po ich przeprowadzeniu komisja zarekomendowała Prezesowi
NIK do zatrudnienia 24 osoby17/.

Konkursy na wyższe stanowiska
Kontynuowano zasadę obsady stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych oraz doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych w drodze konkursu18/. W 2008 r. przeprowadzono 4 postępowania. Komisje oceniały
kandydatów na podstawie ich wiedzy, dotychczasowych osiągnięć, doświadczenia zawodowego, okresowych ocen kwalifi-

15/ Por. art. 60 Konstytucji RP.
16/ Zarządzeniem z 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad i trybu naboru kandydatów do pracy na niektórych stanowiskach w NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniami
Prezesa NIK z 24 marca 2004 r., 18 maja 2005 r., 24 maja 2006 r. i 19 lutego 2008 r.
17/ Postępowanie kwalifikacyjne zakończono w lutym 2009 r.
18/ Postępowania konkursowe przeprowadzono w oparciu o zarządzenie Prezesa NIK z 9 marca 2005 r. w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów, wicedyrektorów
i doradców w jednostkach organizacyjnych NIK. Zostało ono znowelizowane zarządzeniami Prezesa NIK z 24 maja 2006 r. i 14 lutego 2008 r.
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Nabór zewnętrzny

kacyjnych, przebiegu dotychczasowej pracy w NIK, jak również z uwzględnieniem wymogów w zakresie dodatkowych kwalifikacji wskazanych w opisach stanowisk, predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz wyników przeprowadzonej
rozmowy kwalifikacyjnej.
Postępowania ogłoszono kolejno: 21 stycznia, 11 marca i 14 kwietnia 2008 r. Objęły one łącznie 12 stanowisk, z tego
6 dyrektorów i wicedyrektorów departamentów (delegatur) oraz 6 doradców (4 prawnych i 2 ekonomicznych). Do konkursów zgłosiło się 16 pracowników. W wyniku postępowania i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wskazała osoby na stanowiska:
dyrektorów Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Departamentu Strategii Kontrolnej oraz Delegatury
w Opolu, wicedyrektorów Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego oraz Delegatur w Białymstoku i Rzeszowie,
jak również osoby na stanowiska doradców prawnych i ekonomicznych (łącznie 5, w wypadku jednego stanowiska doradcy
prawnego postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia).

Odejścia z pracy
W 2008 r. z pracy w NIK, w większości w związku z nabyciem prawa do emerytury, odeszły 84 osoby zatrudniane na 81
etatach (w tym 55 osób ze stanowisk kontrolerskich). Odejścia z pracy – według przyczyn i w porównaniu z 2007 r. – ilustruje
tabela nr 4.

Tabela nr 4.
Odejścia z pracy w NIK w latach 2007-2008 – według przyczyn
2007 r.
Lp.

Przyczyny odejścia z pracy
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x
1/

Liczba osób

2
Nabycie uprawnień do emerytury
Porozumienie stron
Wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK
Wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika
Upływ terminu, na jaki zawarto umowę
Wygaśnięcie stosunku pracy – śmierć pracownika
Zakończenie kadencji
Wypowiedzenie w związku z negatywną oceną 1/
Bez wypowiedzenia 2/
Razem

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba osób

Struktura
(w %)

3

4

5

6

69
16
1
7
14
2
1
1
111

62,2
14,4
0,9
6,3
12,6
1,8
0,9
0,9
100,0

49
13
2
12
3
1

58,3
15,5
2,4
14,3
3,6
1,1

4

4,8

84

100,0

Kwalifikacyjną. 2/ Wyczerpanie okresu zasiłkowego – przejście na rentę.

Oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych
Począwszy od 2006 r. obowiązuje system okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych19/, uwzględniający m.in. udział pracowników w zajęciach szkoleniowych w roku podlegającym ocenie. Stanowi on realizację Standardów
polityki kadrowej NIK, uznających stałe podnoszenie przez pracowników Izby kwalifikacji zawodowych za ważny element
zwiększania jakości i skuteczności kontroli.

Rozwój zawodowy pracowników
Podstawowe cele
Zapewnieniu właściwego wykonywania zadań kontrolnych i realizacji wyznaczonych celów służy – jak przyjęto w Strategii
NIK – dbałość o rozwój zawodowy kontrolerów przez ich stałe dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Standardy polityki kadrowej NIK uznają kwalifikacje i umiejętności pracowników uczestniczących w procesie kontrolnym za istotny czynnik, od którego zależy jakość kontroli. Gwarancją wysokiego standardu pracy jest stałe rozwijanie biegłości kontrolerów przez edukację
19/ System ocen wprowadzony został zarządzeniem Prezesa NIK z 30 grudnia 2005 r., zmieniającym zarządzenie z 20 grudnia 2001 r. w sprawie okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników mianowanych NIK.
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i szkolenie, dzięki czemu NIK dysponuje kompetentną i zaangażowaną kadrą. Izba stwarza możliwości rozwoju pracownikom,
gwarantuje wymianę doświadczeń, uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz ustawiczne doskonalenie metodyki kontroli20/.

Organizacja, zakres i formy działalności szkoleniowej
Działalność szkoleniowa prowadzona jest w dwóch podstawowych formach: aplikacji kontrolerskiej i stałego doskonalenia
zawodowego, w tym nauki języków obcych.
Celem aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników do wykonywania lub nadzorowania czynności kontrolnych. W ramach aplikacji są organizowane wykłady i ćwiczenia. W części praktycznej obejmuje ona m.in.
wykonywanie przez aplikantów zadań pod nadzorem opiekunów i samokształcenie. Opiekunowie aplikantów są wyznaczani spośród pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej, mających niezbędne doświadczenie i predyspozycje. Każde
szkolenie z zakresu aplikacji kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Prezesa NIK.
Pracownicy mają ponadto możliwość uzupełniania lub systematyzowania zdobytej wiedzy i umiejętności – w ramach stałego doskonalenia zawodowego. Formami tego doskonalenia są m.in.: specjalistyczne szkolenia tematyczne, w tym związane
z obowiązkami ustawowymi (ochrona informacji niejawnych, bhp), okresowe narady szkoleniowe, jak również narady przedi śródkontrolne, organizowane w związku z podejmowaniem poszczególnych kontroli. Uczestnictwo w nich służy wyjaśnianiu
wątpliwości związanych z realizacją programów kontroli, ujednoliceniu podejścia kontrolnego, wymianie doświadczeń. Innymi
formami doskonalenia zawodowego są: nauka języków obcych, staże zagraniczne w najwyższych organach kontroli innych
państw i ETO, studia doktoranckie i podyplomowe oraz aplikacje radcowskie, sędziowskie i prokuratorskie.
W celu ułatwienia wyboru odpowiedniej formy szkolenia i określenia jego merytorycznego zakresu, każdy z pracowników
na początku roku, w ankiecie diagnozującej potrzeby szkoleniowe, zakreślił (w uzgodnieniu z przełożonym) tematy szkoleń,
w których chciałby uczestniczyć. Na podstawie wyników ankiety Wydział Szkoleń określił zakres tematyczny szkoleń, planowanych do realizacji w 2008 r.
Dane charakteryzujące udział pracowników NIK w poszczególnych formach szkolenia zamieszczono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5.

2007 r.
Lp.

Formy szkolenia i dokształcania

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x

2
Aplikacja kontrolerska
Nauka języków obcych
Szkolenia tematyczne
Narady szkoleniowe2/
Narady przed- i śródkontrolne
Ochrona informacji niejawnych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia doktoranckie, podyplomowe i inne
Aplikacje w zawodach prawniczych
Razem

Liczba osób1/

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba osób1/

Struktura
(w %)

3

4

5

6

120
443
5.888
1.412
1.830
602
336
125
8
10.764

1,1
4,1
54,7
13,1
17,0
5,6
3,1
1,2
0,1
100,0

120
359
4.866
1.893
1.617
188
141
114
8
9.306

1,3
3,9
52,3
20,3
17,4
2,0
1,5
1,2
0,1
100,0

1/

Poszczególni pracownicy korzystają w ciągu roku z różnorodnych form szkolenia i dokształcania zawodowego. Stąd też liczba pracowników uczestniczących
w szkoleniach jest większa od stanu etatowego NIK. 2/ W departamentach i delegaturach.

Efektywność szkoleń podlega analizie i ocenie, a wnioski są wykorzystywane do kształtowania oferty i doskonalenia sposobów prowadzenia kolejnych zajęć szkoleniowych.

20/ Problematykę dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników regulują zarządzenia Prezesa NIK z 6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej
(zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 4 lutego 2005 r. i 4 kwietnia 2006 r.) oraz z 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad kierowania oraz dofinansowania kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych pracowników NIK (zmienione zarządzeniami Prezesa NIK z 10 maja 2004 r., 15 lipca
2005 r. 1 z 24 stycznia 2007 r.).
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Pracownicy objęci poszczególnymi formami szkolenia i dokształcania zawodowego w latach 2007-2008

Aplikacja kontrolerska
Udział w aplikacji zapewnia kandydatom na kontrolerów niezbędne przygotowanie do prowadzenia postępowania kontrolnego. Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, odbywają oni aplikację w początkowym (trzyletnim) okresie zatrudniania ich
na podstawie umowy o pracę. Pozytywne zdanie egzaminu przed komisją powołaną w NIK jest podstawą do nawiązania
stosunku pracy na podstawie mianowania.
W 2008 r., podobnie jak w latach poprzednich, w czasie dwunastomiesięcznego szkolenia, obejmującego prawie 400 godzin wykładów, seminariów, ćwiczeń i zajęć warsztatowych, kandydaci na kontrolerów zdobywali umiejętności prawidłowego
dokumentowania ustaleń kontroli i sporządzania dokumentów wymaganych w postępowaniu kontrolnym. Doskonalili też lub
uzupełniali wiedzę o systemie kontroli państwowej w RP i innych krajach. Zaznajamiali się z zadaniami NIK jako naczelnego
organu kontroli państwowej, organizacją Izby i statusem pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne.
Poznawali także podstawy rachunkowości, nabywali umiejętności z zakresu analizy i badania bilansu, sprawozdawczości,
studiowali wybrane zagadnienia ekonomii, systemu gospodarczego, kontroli finansowej i audytu. Program szkolenia aplikacyjnego obejmował także wybrane problemy z niektórych gałęzi prawa (w tym prawa Unii Europejskiej), elementy informatyki,
w powiązaniu z ich zastosowaniem w postępowaniu kontrolnym, a także zajęcia doskonalące umiejętności interpersonalne
kandydatów na kontrolerów (w kontaktach z pracownikami kontrolowanych podmiotów).
W teoretycznym szkoleniu aplikacyjnym uczestniczyli również, za zgodą Prezesa NIK, pracownicy komórek kontrolnych
urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji (12 osób z Ministerstwa Środowiska, Komendy Głównej
Straży Granicznej, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędów Wojewódzkich – Podlaskiego i Śląskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Centralnego Zarządu Służby Więziennej i Urzędu m. st. Warszawy).
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Szkolenia specjalistyczne
Organizowane w 2008 r. szkolenia specjalistyczne miały na celu pogłębienie wiedzy ich uczestników o obszarach podlegających kontroli NIK, a także nabycie nowych umiejętności. Tematyka szkoleń obejmowała: rachunkowość budżetową,
budżetowanie zadaniowe, audyt w sektorze publicznym, badanie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej, wybrane zagadnienia
dotyczące odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ekonomiczne i prawne (m.in. udzielanie
zamówień publicznych), prawo Unii Europejskiej, z uwzględnieniem instytucji i budżetu Unii oraz zarządzania funduszami
strukturalnymi, a także poprawność językową dokumentów, podstawy metodyczne kontroli wykonania zadań, metodykę badania obszarów zagrożonych korupcją, stosowanie w praktyce narzędzia informatycznego pn. Pomocnik kontrolera.
Członkowie kierownictwa Izby oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i delegatur uczestniczyli w szkoleniach pn.
Czytanie sprawozdań finansowych, Świadczenia pracownicze, jak również Zmiany w Unii Europejskiej w świetle postanowień
Traktatu Lizbońskiego.
Kontynuowane były szkolenia e-learningowe, wykorzystujące wewnętrzny portal intranetowy. Uczestnik szkolenia ma dostęp do interaktywnie prezentowanej treści merytorycznej wraz z ćwiczeniami i elektronicznym testem końcowym, sprawdzającym stopień przyswojenia wiedzy.
Około 80 osób wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych, zorganizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Obejmowały one problematykę europejską i krajową, m.in. wprowadzenie do zagadnień Unii Europejskiej, budżet
Wspólnot Europejskich i ochronę konkurencji, postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, system podejmowania decyzji w instytucjach unijnych, a także koordynację polskiej polityki europejskiej, audyt funduszy strukturalnych i zarządzanie nimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności wydatków, prawo międzynarodowe w krajowym porządku
prawnym, system finansów publicznych, Skarb Państwa – uprawnienia i obowiązki w odniesieniu do mienia państwowego
i finansów publicznych, jak również rachunkowość i sprawozdawczość finansową oraz udzielanie zamówień publicznych.
W 2008 r. przeprowadzono cykl 7 szkoleń, tematycznie związanych z ochroną informacji niejawnych, danych osobowych
i innych tajemnic prawnie chronionych, w których wzięło udział łącznie 188 osób zatrudnionych w centrali i delegaturach NIK.
Realizując zadania wynikające z ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych zorganizowano 4 szkolenia z tego zakresu dla 130 pracowników. Ponadto przeprowadzono 3 szkolenia z zakresu przechowywania, przekazywania i rejestrowania dokumentów z klauzulą „zastrzeżone”, w których uczestniczyło 58 pracowników zatrudnionych zarówno
w centrali, jak i w delegaturach NIK.
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Nauka języków obcych
Nauka języków obcych jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Odbywa się w ramach lektoratów prowadzonych przez firmy językowe w siedzibie NIK lub w zewnętrznych instytutach i szkołach językowych. Można też korzystać z portalu intranetowego Izby, z którego jest bezpośredni dostęp do stron internetowych poświęconych nauce języków.
Pracownicy uczęszczali również na specjalistyczne kursy języka angielskiego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej,
profilowane pod kątem potrzeb zawodowych (np. Język prawa międzynarodowego i unijnego). Dane o udziale pracowników
NIK w szkoleniach językowych w latach 2007-2008 zamieszczono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.
Pracownicy objęci szkoleniem językowym w latach 2007-2008
2007 r.
Lp.

Lektoraty

1
1
2
3
4
5
6
x
1/

Liczba
osób1/

2
Angielski
Niemiecki
Francuski
Rosyjski
Hiszpański
Włoski
Razem

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba
osób1/

Struktura
(w %)

3

4

5

6

332
39
27
14
1
2
415

80,0
9,4
6,5
3,4
0,2
0,5
100,0

280
26
30
18
4
1
359

78,0
7,2
8,4
5,0
1,1
0,3
100,0

Łącznie z lektoratami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

W 2008 r. 114 pracowników Izby podjęło lub kontynuowało studia doktoranckie i podyplomowe, głównie w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy z zakresu: rachunkowości budżetowej, bankowości i finansów, audytu wewnętrznego i audytu
środków unijnych, zarządzania funduszami strukturalnymi oraz prawa Unii Europejskiej. Ponadto 8 pracowników realizowało
aplikację radcowską.

Narady przedkontrolne i śródkontrolne
Standardy NIK stanowią, że kontrolę należy przygotować tak, aby zapewnić uzyskanie wysokiej jakości pracy, w sposób
oszczędny, wydajny i skuteczny oraz zgodny z planami pracy NIK. Jeżeli jej przeprowadzenie wymaga specjalistycznego
przygotowania, organizowane są zajęcia szkoleniowe dla kontrolerów. Głównymi formami szkoleniowymi przygotowującymi
kontrolerów do efektywnej realizacji zadań kontrolnych są – według tradycyjnego nazewnictwa przyjętego w NIK – narady
przed- i śródkontrolne. Przed podjęciem kontroli, w celu usprawnienia jej przebiegu, w gronie kontrolerów jest dyskutowana
i kształtowana metodyka kontroli. Następnie w czasie trwania postępowania – w gronie tych samych kontrolerów zaangażowanych we wspólne badania – wymieniane są doświadczenia dotyczące problemów najistotniejszych z punktu widzenia celu
kontroli. W 2008 r. w 79 naradach przed- i śródkontrolnych udział wzięło 1.617 kontrolerów21/. Każdy z nich przeznaczył na
tego typu szkolenie przeciętnie 17 godzin w ciągu roku.

Narady szkoleniowe
Inną formą podnoszenia jakości pracy kontrolerów, zwłaszcza w zakresie doskonalenia metodyki kontroli, są narady szkoleniowe. W 48 takich naradach uczestniczyło w minionym roku 1.893 pracowników wykonujących lub nadzorujących czynności
kontrolne22/ (każdy z nich odbył przeciętnie około 25 godzin szkolenia).

21/ Liczba pracowników uczestniczących w naradach jest większa od stanu etatowego NIK, gdyż biorą oni udział przeciętnie w roku w więcej, niż jednej naradzie.
22/ Jak wyżej.
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Studia doktoranckie i podyplomowe, aplikacje w zawodach prawniczych

Pozostałe szkolenia
Intensywnie szkoleni byli również pracownicy departamentów wykonujących zadania z zakresu organizacji i obsługi.
Szkolenia obejmowały różnorodną problematykę, m.in.: audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego; elektroniczny obieg informacji, prawo do emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy; obowiązki pracodawcy w systemie emerytalno-rentowym;
prawo pracy i czas pracy; zamówienia publiczne w praktyce – warsztaty dla zamawiających. Szczególnie intensywnie szkoleni
w zakresie nowych technologii informatycznych i oprogramowania23/ byli informatycy z Wydziału Teleinformatyki.
W 2008 r. kontynuowano cykl zajęć szkoleniowych dla pracowników Izby z zakresu praktycznych umiejętności komputerowych (kończących się otrzymaniem certyfikatu ECDL24/). Zajęcia obejmowały: przetwarzanie tekstów, korzystanie z arkuszy
kalkulacyjnych, baz danych, grafiki prezentacyjnej oraz usług w sieciach informatycznych. Certyfikat poświadcza, że jego posiadacz zdał egzamin dotyczący podstawowych pojęć technologii informatycznej i 6 egzaminów praktycznych sprawdzających
umiejętność obsługi komputera. W zajęciach szkoleniowych (w formie tradycyjnych warsztatów) udział wzięło 373 pracowników. Przeprowadzono również egzaminy praktyczne z wszystkich modułów ECDL, do których przystąpiły 182 osoby.
Stosownie do przepisów Kodeksu pracy organizowane były także szkolenia z zakresu bhp – wstępne i okresowe.
W 2008 r. szkolenia były prowadzone zarówno przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jak i przez zewnętrzny Ośrodek Szkolenia BHP. Objęto nimi łącznie 141 osób. Udzielono instruktażu ogólnego i stanowiskowego dla 55
nowo zatrudnionych pracowników; szkoleniem okresowym dla pracodawców i ich przedstawicieli kierujących pracownikami
objęto 21 osób, zaś szkoleniem dla pracowników administracyjno-biurowych – 55 osób. Przeszkolono także 10 pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
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Ocena efektywności zajęć szkoleniowych
Efektywność zajęć szkoleniowych analizuje się przy pomocy ankietowania ich uczestników oraz ocenia, zwłaszcza pod
kątem osiągnięcia założonych celów. Analizie podlega zarówno aspekt merytoryczny (realizacja celu szkolenia, uporządkowanie przekazywanej wiedzy, precyzja prezentowania treści, przygotowanie wykładowcy do zajęć), jak i metodyczny (umiejętność nawiązania kontaktu z uczestnikami szkolenia, umożliwianie im aktywnego udziału w zajęciach, stosowanie symulacji
i ćwiczeń, przekazywanie informacji i zwrotnych ocen). Powyższa metoda jest elementem kontroli i jednocześnie podstawą
analizy służącej dokonywaniu ewentualnych zmian w programach szkoleń i doborze osób prowadzących zajęcia. Opisany
sposób postępowania jest konsekwencją realizacji zasad określonych w Standardach kontroli NIK.

Biblioteka
Biblioteka NIK pełni funkcję biblioteki fachowej w rozumieniu ustawy o bibliotekach25/. Gromadzi, opracowuje i udostępnia
książki przede wszystkim z dziedziny kontroli i audytu, z różnych gałęzi prawa, ekonomii, finansów, administracji i zarządzania.
W minionym roku księgozbiór wzbogacił się o publikacje dotyczące: Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego i harmonizacji
prawa polskiego z prawem unijnym, rachunkowości, finansów publicznych, budżetu, statystyki i informatyki. Roczny przyrost
zbiorów wynosi około półtora tysiąca egzemplarzy książek – pod koniec 2008 r. księgozbiór liczył ponad 23 tys. woluminów.
Stale rozbudowywany jest użyteczny dla czytelników dział księgozbioru poświęcony kontroli. Zawiera on zbiory aktów
prawnych dotyczących kontroli państwowej, pozycje książkowe poświęcone tej problematyce w Polsce i za granicą, metodyce
kontroli i audytu, kontroli wewnętrznej oraz materiały zagranicznych najwyższych organów kontroli i organizacji zrzeszających
te organy (głównie INTOSAI i EUROSAI26/). Biblioteka posiada też zbiory informacji o wynikach kontroli (wydanych po 1988 r.)
oraz sprawozdań rocznych z działalności NIK (od 1957 r.).

23/ Szkolenia z zakresu: wdrażania infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: usługi sieciowe, Developing Microsoft NET Applications for Windows,
bazy danych Oracle 10g: Strojenie poleceń SQL Ed 2, analizy ryzyka na potrzeby oceny bezpieczeństwa teleinformatycznego itp.
24/ ECDL (ang. European Computer Driving Licence).
25/ Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85, poz. 539 ze zm.). Nie zachowały się dokumenty potwierdzające istnienie biblioteki w Najwyższej Izbie
Kontroli Państwa, powołanej dekretem Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. Jednak najstarsze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
pochodzą z 1918 r., co może oznaczać, iż biblioteka istniała w Izbie już w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
26/ Roczne sprawozdania najwyższych organów kontroli państw członków EUROSAI i INTOSAI (w wersji elektronicznej) są zamieszczane również w wewnętrznej sieci
intranetowej NIK.
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Biblioteka gromadzi wiele polskich i zagranicznych wydawnictw ciągłych parlamentarnych i urzędowych, m.in. Dziennik
Ustaw, Monitor Polski27/, sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu RP oraz Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
(w wersji elektronicznej). Bogaty jest także zbiór resortowych aktów prawnych wydawanych w Polsce po 1945 r.
Podobnie jak w latach poprzednich biblioteka zapewniała jednostkom organizacyjnym NIK prenumeratę czasopism (i dostęp do archiwów internetowych wybranych tytułów), dzienników urzędowych, a także periodyków związanych z właściwością
rzeczową departamentów. Interesującą grupę wydawnictw ciągłych, prenumerowanych przez NIK, stanowią publikacje GUS.
Prenumerowano także czasopisma fachowe (dostępne on-line).
W bibliotece działa komputerowy system informacyjno-wyszukiwawczy SOWA, umożliwiający czytelnikom dostęp do bazy
danych księgozbioru28/. W 2008 r. rozszerzono oprogramowanie systemu o moduł obsługi i statystyki pracy wypożyczalni. Pozwala on na nowocześniejszą obsługę czytelników, bez konieczności wypisywania rewersów kartkowych. Na miejscu można
też skorzystać z archiwów dzienników: Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej i Gazety Wyborczej.
Działalność biblioteki w latach 2007-2008 ilustruje tabela nr 7.

Tabela nr 7.

Lp.

Wyszczególnienie

1

1/

2008 r.

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

1

Wydatki na zakup książek, prenumeratę dzienników urzędowych, czasopism i prasy
(wartość – w tys. zł)

337,2

315,7

93,6

2

Liczba woluminów pozycji książkowych i periodyków specjalistycznych
(w tys. – stan na 31 grudnia)

22,1

23,3

105,4

Prenumerata (liczba tytułów) ogółem, w tym:
– dzienniki urzędowe
– czasopisma fachowe
– prasa codzienna
Wydawnictwa GUS (liczba tytułów)

223
20
193
10
38

205
19
177
9
50

91,9
95,0
91,7
90,0
131,6

5

Zarejestrowani czytelnicy korzystający ze zbiorów
(liczba – stan na 31 grudnia)

634

628

99,1

6

Księgozbiór fachowy (wartość w tys. zł – stan na 31 grudnia) 1/

760,6

834,6

109,7

3
3.1.
3.2.
3.3.
4

2

2007 r.

Z dokumentami w wersji elektronicznej.

Ze zbiorów bibliotecznych, oprócz pracowników NIK, korzystają także pracownicy naukowi uczelni wyższych, studenci
i doktoranci przygotowujący prace o tematyce kontrolnej, pracownicy instytucji państwowych oraz dziennikarze. Podobnie
jak w latach ubiegłych, Biblioteka NIK współpracowała z krajowymi wydawnictwami, księgarniami, redakcjami i bibliotekami.
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych najczęściej realizowała zamówienia, korzystając z księgozbioru Biblioteki Narodowej.

27/ Początki zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego sięgają 1918 r.
28/ Informacje o nowych książkach zakupionych do biblioteki, z krótkim omówieniem, są umieszczane w wewnętrznej sieci intranetowej NIK.
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Podstawowe dane dotyczące biblioteki fachowej NIK w latach 2007-2008
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Współpraca
międzynarodowa
5.
Komitet Kontaktowy
prezesów najwy¿szych
organów kontroli
pañstw UE i ETO
Miêdzynarodowa
Organizacja
Najwy¿szych Organów
Kontroli (INTOSAI)
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Europejska
Organizacja
Najwy¿szych Organów
Kontroli (EUROSAI)
Komitet Audytu OECD
Miêdzynarodowa
Komisja Rewidentów
NATO
Współpraca z innymi
organizacjami
Udział NIK w kontrolach
międzynarodowych
Współpraca dwustronna
i wielostronna
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W minionym roku najważniejszym dla NIK wydarzeniem w działalności międzynarodowej był VII Kongres Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI29/, który odbył się w czerwcu
w Krakowie30/. Wybór NIK na gospodarza Kongresu wiąże się z objęciem przez Izbę przewodnictwa
w EUROSAI w latach 2008-2011. Powierzenie NIK organizacji Kongresu jest dowodem uznania i docenieniem jej profesjonalizmu. W I półroczu 2008 r. działalność Izby na polu współpracy międzynarodowej koncentrowała się głównie na przygotowaniach do Kongresu.
NIK nie zaniedbywała także tradycyjnie dobrej i efektywnej współpracy z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI31/, Komitetem Kontaktowym prezesów najwyższych
organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego32/, z EUROSAI
– w ramach współpracy grup roboczych – a także z ETO i innymi instytucjami i organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi.
W swojej aktywności międzynarodowej NIK kładzie nacisk na praktyczne działania kontrolne prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi, czyli kontrole równoległe. Utrzymuje także aktywne kontakty bilateralne i multilateralne. Do priorytetowych dziedzin współpracy międzynarodowej
w 2008 r. należały: kontrola środowiska, funduszy unijnych, współpraca transgraniczna i regionalna,
a od czerwca ub.r., po Kongresie EUROSAI, przygotowanie przez polską prezydencję planu strategicznego dla tej organizacji.
Drugim filarem współpracy są działania wspierające działalność kontrolną, polegające na transferze
do NIK (i z NIK) standardów, dobrych praktyk, wymianie wiedzy i doświadczeń. W 2008 r. pracownicy
NIK uczestniczyli w seminariach, szkoleniach, konferencjach, spotkaniach eksperckich i roboczych odbywających się za granicą (130 osób). W podobnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez NIK
wzięło udział 342 pracowników urzędów kontroli innych krajów (z tego 210 osób w Kongresie EUROSAI
w Krakowie).

29/

EUROSAI (ang. European Organisation of Supreme Audit Institutions). Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli. Powstała w listopadzie 1990 r., jako
grupa regionalna Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli – INTOSAI. W konferencji założycielskiej brała udział delegacja NIK.

30/ Omówienie przebiegu Kongresu oraz podjętych uchwał zamieszczono w rozdziale VI Sprawozdania pn. Kongres EUROSAI w Krakowie.
31/ INTOSAI (ang. International Organization of Supreme Audit Institutions). Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli utworzona w 1953 r. i afiliowana przy ONZ; zrzesza organy kontroli 188 państw, które na mocy ustaw są zobowiązane do kontroli finansów publicznych. Jej celem jest wymiana doświadczeń
w sferze kontroli państwowej.
32/ ETO (ang. European Court of Auditors). Trybunał kontroluje rozliczenia dochodów i wydatków Wspólnot i ich instytucji. Potwierdza wobec Parlamentu Europejskiego
i Rady UE wiarygodność rozliczeń oraz zgodność z prawem i prawidłowość podstawowych transakcji. Przedkłada instytucjom Wspólnot roczne sprawozdanie.
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Komitet Kontaktowy jest zgromadzeniem prezesów najwyższych organów kontroli państw członkowskich UE i ETO, które
ma na celu ułatwienie ich współdziałania33/. Formy współpracy obejmują przygotowywanie spraw przez grupy robocze, złożone z ekspertów reprezentujących zainteresowane organy kontroli, wstępne aprobowanie wyników pracy grup przez zebranie
stałych przedstawicieli najwyższych organów kontroli (tzw. łączników), a następnie podjęcie decyzji przez prezesów. Prezesi
spotykają się raz w roku. Izba jest aktywnym uczestnikiem prac Komitetu; bierze też udział w pracach łączników oraz grup
roboczych.
Na dorocznym zebraniu Komitetu, które odbyło się w grudniu 2008 r. w Luksemburgu, zaproszona Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu przedstawiła wyniki przeglądu zasad przygotowywania oraz kierunków budżetu Unii Europejskiej. Po referatach prezesów najwyższych organów kontroli Francji, Szwecji, Słowenii oraz ETO wywiązała się dyskusja,
w wyniku której uznano, że pożądanym kierunkiem zmian jest nadanie budżetowi unijnemu w większym stopniu charakteru
zadaniowego, a także uproszczenie systemów zarządzania i kontroli. Wdrożenie tych zmian powinno sprzyjać lepszemu wykorzystaniu środków. Oznacza to potrzebę zwiększenia zakresu kontroli wykonania zadań w kontroli środków unijnych.
W dyskusji o roli najwyższych organów kontroli w kontrolowaniu realizacji strategii lizbońskiej referaty wygłosili prezesi
najwyższych organów kontroli Portugalii, Niemiec, Holandii i Finlandii. Przedstawiono możliwe działania najwyższych organów
kontroli, a mianowicie: badanie sposobu koordynacji działań administracji publicznej na rzecz realizacji krajowego programu reform w państwie; kontrolowanie funkcjonowania „otwartej metody koordynacji” strategii lizbońskiej, jako szczególnego
trybu współdziałania instytucji unijnych z państwami członkowskimi; kontrolowanie wykonania krajowych programów reform
w wybranych dziedzinach.
Prezes NIK omówił ustalenia i wnioski kontroli NIK dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przedstawiciele
innych najwyższych organów kontroli wskazali przykłady badań bezpośrednio ukierunkowanych na realizację strategii lizbońskiej – kontrolę koordynacyjnej funkcji ministra gospodarki (Państwowa Izba Obrachunkowa Holandii) oraz przekrojowe
kontrole zagadnień dotyczących skuteczności polityki finansowej rządu (Urząd Kontroli Państwowej Finlandii). Za celowe
uznano stworzenie mechanizmu wymiany informacji o kontrolach dotyczących realizacji strategii oraz zaakceptowano propozycję prezesa ETO zorganizowania w lutym 2009 r. w Luksemburgu seminarium, na którym dyskutowana będzie m.in. kwestia
wykorzystanie przez państwa członkowskie sugestii zawartych w planie wyjścia z kryzysu gospodarczego, ogłoszonym przez
Komisję Europejską 26 listopada 2008 r.
Komitet określił też nowe zadania na 2009 r.: rozwijanie współpracy najwyższych organów kontroli w zakresie badania
polityki finansowej rządów w swoich krajach (koordynator: najwyższy organ kontroli Finlandii), jak również przeprowadzenie
koordynowanej kontroli pn. Wydatki na kontrolę (grupa robocza ds. funduszy strukturalnych) oraz kontroli wykorzystania środków unijnych na transgraniczne inwestycje transportowe (TEN-T) – linia kolejowa Lyon–Triest–Lublana–Budapeszt–granica
z Ukrainą (najwyższy organ kontroli Węgier).
Sprawozdanie z ewaluacji sposobu wykorzystania przez Komitet oraz najwyższe organy kontroli wyników prac grup roboczych34/ przedstawiła Kontroler Generalna Szwecji. W dyskusji Prezes NIK odniósł się do sposobu prezentowania wyników
prac grup roboczych. W rezultacie przyjęto m.in., że przewodniczący grup są odpowiedzialni przed Komitetem za postęp
i wyniki prac w grupach i będą przedstawiać Komitetowi końcowe wyniki prac, natomiast bieżąca kontrola wykonywania ich
mandatu zostanie powierzona łącznikom.
Prezes NIK przedstawił także informację o udziale kontrolerów najwyższych organów kontroli w kontrolach prowadzonych
przez ETO w państwach członkowskich. Przyjęto, że ewentualne pogłębianie współpracy powinno odbywać się w ramach
uzgodnień dwustronnych. Równocześnie wysunięto pod adresem ETO postulat przekazywania dokładnych informacji, w celu
zapewnienia jednolitego podejścia do współdziałania z najwyższymi organami kontroli państw członkowskich UE ze strony
poszczególnych kontrolerów ETO i ich zwierzchników.

33/ Por. Deklarację nr 18 w sprawie Trybunału Obrachunkowego (załączoną do traktatu z Nicei): Konferencja wzywa Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe
organy kontroli do poprawy ram i warunków ich współpracy przy jednoczesnym zachowaniu własnej autonomii. W tym celu prezes Trybunału może powołać komitet
zajmujący się kontaktami z prezesami krajowych organów kontroli.
34/ Sprawozdanie przygotowali łącznicy najwyższych organów kontroli Polski, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.
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Komitet rozpatrzył sprawozdania Grupy zadaniowej ds. współpracy narodowych organów kontroli i ETO oraz Grup roboczych ds.: funduszy strukturalnych; krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE; VAT; wspólnych standardów kontroli;
sieci współpracy ds. rolnictwa oraz wspólnej grupy roboczej z najwyższymi organami kontroli krajów kandydujących do UE.
Komitet przyjął sprawozdania oraz przedłużył mandaty grup na 2009 r. Rozpatrzono też sprawozdanie grupy ds. zamówień
publicznych, która zakończyła swoją działalność.
Grupę zadaniową ds. współpracy narodowych organów kontroli i ETO (przewodnictwo: Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej
Brytanii) powołano do analizy i przygotowania projektów dotyczących wewnętrznej organizacji Komitetu. Główne tematy prac
grupy w 2008 r. to m.in.: przeprowadzenie ewaluacji sposobu wykorzystania wyników prac grup roboczych; sporządzenie
wykazu uchwał Komitetu z lat 1993-2002, które będzie można zamieścić na stronie internetowej Komitetu35/ oraz wzoru informacji o wynikach kontroli w sprawach dotyczących UE.
Grupa robocza ds. funduszy strukturalnych (przewodnictwo: Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec36/) sporządziła
wspólne sprawozdanie z kontroli równoległej dotyczącej wykonania programów unijnych w obszarze zatrudnienia i ochrony
środowiska37/.
Grupa robocza ds. krajowych raportów o zarządzaniu środkami UE (przewodnictwo: Państwowa Izba Obrachunkowa
Holandii) wspomaga działania najwyższych organów kontroli w zakresie opracowywania raportów38/. Wymieniane są doświadczenia, wypracowuje się praktyczne rozwiązania oraz analizuje się informacje o zmianach w zarządzaniu finansowym,
które ułatwiają przygotowywanie raportów. W dorocznym zebraniu grupy, które odbyło się w Warszawie we wrześniu 2008 r.,
uczestniczyli przedstawiciele 17 najwyższych organów kontroli. Zaprezentowano informacje o zmianach w zarządzaniu finansowym i kontroli środków unijnych; koncepcję sporządzania raportów o zarządzaniu tymi środkami w Austrii i Czechach;
ustalenia i wnioski kontroli wykorzystania środków unijnych, przeprowadzonych przez najwyższe organy kontroli państw UE.
Rozpatrzono też propozycje wskaźników jakości zarządzania, przy pomocy których można będzie mierzyć postęp w zarządzaniu środkami39/.
Grupy robocza ds. VAT (przewodnictwo rotacyjne) jest forum wymiany doświadczeń w zwalczaniu defraudacji VAT
w transakcjach wewnątrzunijnych oraz kontroli tego podatku. Na dorocznym zebraniu grupy (we wrześniu) rozpatrzono sprawozdanie nt. mierzenia ubytku w VAT z tytułu defraudacji, kształtujących się tendencji w zakresie tego podatku w poszczególnych państwach, a także informacje dotyczące rozwiązań w walce z oszustwami podatkowymi w UE, w tym skutki orzeczenia
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 lipca 2008 r. Grupa zwróciła się do najwyższych organów kontroli państw Unii
Europejskiej o dokonanie oceny, w jakim zakresie system prawa i praktyka administracyjna w ich państwach wykorzystują
rozwiązania prawa wspólnotowego. Wyniki oceny zostaną przedstawione na kolejnym zebraniu grupy40/.
Grupa robocza ds. wspólnych standardów kontroli i porównywalnych kryteriów kontroli środków unijnych (przewodnictwo:
ETO) prowadziła prace nad dostosowaniem standardów kontroli wykonania zadań do kontroli środków unijnych: sporządzono m.in. projekt części ogólnej, systematyzowano dobór przykładów z praktyki, kontynuowano prace nad częścią dotyczącą
kontroli finansowej, przedstawiono studia przypadków obrazujące doświadczenia poszczególnych najwyższych organów kontroli41/.

35/ www.contactcommittee.eu.
36/ Członkami kierownictwa grupy są przedstawiciele najwyższych organów kontroli Holandii, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii.
37/ W kontroli uczestniczyły najwyższe organy kontroli Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Łotwy, Malty, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch
i Wielkiej Brytanii (NIK zbadała rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich). W latach 2009-2010 grupa będzie koordynować kontrolę równoległą, której celem będzie określenie kosztów kontroli dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych.
38/ Takie raporty sporządza 10 najwyższych organów kontroli (Austria, Czechy, Dania, Estonia, Holandia, Litwa, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania i Włochy); najwyższe
organy kontroli Słowacji, Słowenii i Szwecji czynią w tym zakresie przygotowania.
39/ W 2009 r. grupa będzie kontynuować prace nad ww. wskaźnikami oraz nad modelami sposobu ujęcia danych, które ułatwiłyby sporządzanie ogólnych raportów
o zarządzaniu środkami unijnymi.
40/ W 2009 r. grupa zamierza zająć się zjawiskiem uchylania się przedsiębiorców od podatku VAT, wykorzystując w tym celu m.in. analizę sporządzonej na zlecenie
Komisji Europejskiej przez firmę Reckon.
41/ W 2009 r. opracowane zostaną dalsze części projektu wspólnych standardów kontroli i porównywalnych kryteriów kontroli środków UE, tak w obszarze kontroli
finansowej, jak i kontroli wykonania zadań.
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Istotnym aspektem działalności międzynarodowej NIK jest współpraca w ramach INTOSAI. W INTOSAI działa kilkadziesiąt komisji, podkomisji, grup roboczych i zadaniowych, które są forum wymiany wiedzy eksperckiej, wypracowują standardy,
dobre praktyki i inicjują kontrole równoległe. NIK jest członkiem Grup roboczych ds.: kontroli środowiska, kontroli systemów
Informatycznych, prywatyzacji, regulacji gospodarczych i partnerstwa publiczno-prawnego, oceny skuteczności programów
publicznych oraz ds. kluczowych wskaźników krajowych.
W maju przedstawiciele NIK wzięli udział w VII spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy ds. kontroli środowiska. Omówiono
stan realizacji planu pracy na lata 2008-2010. NIK uczestniczy w globalnej kontroli dotyczącej zmian klimatycznych (koordynator – najwyższy organ kontroli Kanady) oraz bierze udział w pracach nad metodyką kontroli zagadnień dotyczących zmian
klimatycznych i zrównoważonej gospodarki energią (koordynatorzy – najwyższe organy kontroli Norwegii i Czech); opracowuje także projekt strategii współdziałania Grupy z organizacjami zewnętrznymi. Przygotowany przez najwyższe organy kontroli
Holandii i Polski oraz opublikowany w 2007 r. podręcznik pn. Współpraca najwyższych organów kontroli. Rady i przykłady
w zakresie kontroli międzynarodowych42/, znalazł uznanie członków INTOSAI i jest wykorzystywany przy planowaniu i realizacji kontroli międzynarodowych, w tym także kontroli dotyczącej zmian klimatu.
Grupa robocza ds. kluczowych wskaźników krajowych została utworzona decyzją XIX Kongresu INTOSAI43/. Pierwsze
spotkanie grupy odbyło się w Moskwie w maju 2008 r. Dyskutowano o regulaminie pracy grupy oraz przyjęto plan na lata
2008-2010, przewidujący: rozszerzenie glosariusza o terminy odnoszące się do kluczowych wskaźników krajowych; stworzenie i udostępnienie bazy informacji o zasadach budowy i możliwościach wykorzystania tych wskaźników; stworzenie stałej
płaszczyzny wymiany doświadczeń (strona internetowa administrowana przez najwyższy organ kontroli Rosji); przygotowanie
na XX Kongres INTOSAI „białej księgi” ilustrującej stan wiedzy w zakresie tworzenia i wykorzystania kluczowych wskaźników
krajowych oraz podjęcie współpracy z organizacjami międzynarodowymi promującymi ich stosowanie.
W maju 2008 r. odbyło się XVII spotkanie Grupy roboczej ds. kontroli systemów informatycznych44/, z udziałem przedstawicieli 23 najwyższych organów kontroli oraz Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju45/. Omówiono stan zaawansowania realizowanych projektów oraz zawarte w raporcie IDI wyniki analizy korzystania z systemów informatycznych w państwach, które są
beneficjentami tego programu. Wymieniono opinie i doświadczenia z przeprowadzonych kontroli wdrażania systemów i rozwiązań informatycznych w administracji. Ważne miejsce zajmowała problematyka kontroli procesów budowy i funkcjonowania
administracji elektronicznej46/ oraz zarządzania systemami informatycznymi. Delegacja NIK omówiła stan zaawansowania
projektu pn. Narzędzia informatyczne dla generowania elektronicznej dokumentacji kontroli (jNIK)47/.

Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI)
Działalność NIK w EUROSAI koncentrowała się w 2008 r. na dwóch podstawowych zadaniach – przygotowaniu VII Kongresu oraz bieżącej pracy w grupach roboczych. W styczniu, marcu i maju 2008 r. odbyły się spotkania przedstawicieli najwyższych organów kontroli: Polski, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Węgier i Wielkiej Brytanii, przygotowujących sesje tematyczne
Kongresu. Omawiano organizację obrad, analizowano dokumenty przekazane przez najwyższe organy krajów członkowskich
oraz przygotowywano referaty. Przebieg Kongresu oraz jego uchwały omówiono w odrębnym rozdziale48/.
Z inicjatywy Trybunału Obrachunkowego Mołdowy w Kiszyniowie, we wrześniu odbyło się, z udziałem Prezesa NIK jako
przewodniczącego Zarządu EUROSAI, spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli Albanii, Bułgarii, Czarnogóry, Grecji, Mołdowy, Rumunii i Turcji, należących do tzw. Procesu Współpracy Europy Południowo-Wschodniej49/. Uczestniczył w nim
także przedstawiciel najwyższego organu kontroli Szwecji i Programu SIGMA. Tematem spotkania były perspektywy rozwoju

42/ Cooperation between SAIs: Tips and Examples for Cooperative Audits.
43/ Ang. Key National Indicators (KNI). Członkami grupy są najwyższe organy kontroli: Rosji (przewodniczący), Chin, Danii, Finlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Meksyku, Pakistanu, Polski, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, USA, Węgier i Włoch.
44/ Wcześniej – Komitet Stały INTOSAI ds. kontroli systemów informatycznych.
45/ Ang. INTOSAI Development Initiative (IDI).
46/ Ang. E-Government.
47/ Ang. IT tool for electronic audit papers.
48/ Por. rozdział VI Sprawozdania pn. Kongres EUROSAI w Krakowie.
49/ Ang. South-East European Cooperation Process (SEECP).
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najwyższych organów kontroli państw Europy Południowo-Wschodniej. Stało się ono okazją do wymiany doświadczeń oraz
dobrych praktyk. Odbyła się także konferencja pn. Drogi do poprawy działalności najwyższych organów kontroli w strukturach
europejskich: doświadczenia i praktyki najwyższych organów kontroli krajów Europy Południowo-Wschodniej.
W grudniu Prezes NIK, jako przewodniczący Zarządu EUROSAI, spotkał się w Madrycie z Sekretarzem Generalnym
EUROSAI. Omówiono sposób realizacji uchwał Kongresu oraz postanowień przyjętych na posiedzeniach Zarządu, a także
plan działania Zarządu na lata 2009-2011, działalność Komitetu ds. szkoleń i Grupy zadaniowej ds. planu strategicznego oraz
kierunki współpracy z INTOSAI i jej grupami regionalnymi.
NIK aktywnie bierze udział w pracach grup roboczych EUROSAI ds.: kontroli środowiska, informatyki, przewodniczy Grupie zadaniowej ds. planu strategicznego EUROSAI oraz uczestniczy w pracach Komitetu ds. szkoleń.
W marcu, w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze (Niemcy), odbyło się seminarium poświęcone polityce efektywnego wykorzystania energii w kontekście zmian klimatycznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele 26 najwyższych organów
kontroli państw europejskich. NIK była współorganizatorem tego seminarium jako koordynator Grupy roboczej EUROSAI ds.
kontroli środowiska.
Dokonania Grupy roboczej ds. kontroli środowiska omawiano podczas Kongresu. NIK złożyła sprawozdanie z działalności
Grupy w latach 2005-2008, a także podsumowała dziewięcioletni okres działalności. Zgodnie z uchwałą Kongresu, przekazała
następnie tę funkcję Urzędowi Kontrolera Generalnego Norwegii50/. Kolejne spotkanie Grupy, połączone z seminarium pn.
Kontrola gospodarki zasobami rybnymi, zmiany klimatyczne oraz energetyka odnawialna, odbyło się w październiku w Kijowie.
NIK została wybrana jednym z członków Komitetu Sterującego Grupy. Przedstawiła stan zaawansowania prac przygotowawczych w związku z planowaną kontrolą dotyczącą zmian klimatycznych.
Podczas Kongresu, pod przewodnictwem Izby Obrachunkowej Ukrainy i przy wsparciu NIK, powołano Grupę zadaniową
ds. kontroli funduszy przeznaczonych na eliminowanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka51/.
W marcu, w Moskwie, na spotkaniu Komitetu EUROSAI ds. szkoleń52/ podsumowano strategię szkoleniową na lata 20052008, omówiono projekt podręcznika zawierającego wskazówki dotyczące organizowania seminariów i szkoleń, a także budżet szkoleniowy oraz finansowanie szkoleń realizowanych przez najwyższe organy kontroli w 2008 r. Ponadto zapoznano się
z działalnością Komisji INTOSAI ds. Tworzenia Możliwości Rozwojowych53/, pod kątem intensyfikacji współpracy z tą komisją,
zaś przedstawiciele Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju54/ zaprezentowali strategię organizacji. Utworzono, pod przewodnictwem
NIK, Grupę zadaniową ds. opracowania projektu strategii szkoleniowej EUROSAI na lata 2008-2011. Jej członkami zostali
przedstawiciele najwyższych organów kontroli Danii, Francji, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz ETO. Przygotowane
przez Grupę projekty Strategii szkoleniowej EUROSAI na lata 2008-2011 oraz Planu operacyjnego na lata 2008-2009 zostały
zaprezentowane Zarządowi EUROSAI, a następnie zatwierdzone 5 czerwca 2008 r. przez Kongres.
W lutym, w Lublanie, odbyło się z udziałem przedstawicieli NIK spotkanie Grupy roboczej ds. informatyki. Podsumowano
działalność grupy za okres od VI Kongresu EUROSAI w 2005 r., przygotowano plan pracy na następne trzy lata oraz opracowano procedury przygotowania raportu Grupy na VII Kongresie EUROSAI w Krakowie.
W listopadzie, w Wilnie, miało miejsce spotkanie podgrupy Grupy roboczej ds. informatyki. NIK zobowiązała się do dalszego administrowania stroną internetową z algorytmem kontroli usług i systemów informatycznych, przekazania najwyższym organom kontroli Szwajcarii i Wielkiej Brytanii kompletu materiałów związanych z algorytmem i jego wersję demonstracyjną oraz
przygotowania wspólnie z najwyższym organem kontroli Litwy propozycji zmian w raporcie pt. E-administracja w perspektywie
kontroli55/.

50/ W Auditorium Maximum zorganizowano wystawę plakatów prezentujących międzynarodowe kontrole z zakresu ochrony środowiska przeprowadzone w latach 20052008. Plakaty przygotowały najwyższe organy kontroli 10 krajów, w tym NIK. NIK przygotowała, przekazany uczestnikom Kongresu, przegląd pn. Kontrole środowiska
w Europie w latach 2005-2009, a także ogólną analizę europejskich kontroli środowiska na tle kontroli tych zagadnień w innych regionach świata.
51/ Grupa do czasu jej powołania funkcjonowała jako podgrupa w ramach Grupy Roboczej ds. kontroli środowiska (przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków
pomocowych na eliminację skutków katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu).
52/ Ang. EUROSAI Training Committee (ETC).
53/ Ang. INTOSAI Capacity Building Committee (CBC).
54/ Ang. INTOSAI Development Initiative (IDI).
55/ Ang. E-government in an audit perspective.
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W kwietniu przedstawiciele NIK uczestniczyli w zorganizowanym w Berlinie przez Przewodniczącego Zarządu EUROSAI
i przeznaczonym dla kierownictw organów kontroli zrzeszonych w EUROSAI seminarium poświęconym Zarządzaniu najwyższym organem kontroli.
Pod koniec czerwca, w Budapeszcie, odbyło się zebranie grupy roboczej powołanej do opracowania przewodnika dobrych
praktyk dotyczących jakości kontroli. Oprócz przedstawiciela NIK w zebraniu uczestniczyli eksperci z najwyższych organów
kontroli Węgier (przewodniczący grupy), Danii, Malty, Federacji Rosyjskiej i ETO. Zgodnie z uchwałą VII Kongresu EUROSAI,
zadaniem grupy jest opracowanie projektu takiego przewodnika. Dyskutowano nad jego koncepcją, trybem prac oraz podziałem zadań. Na kolejnym zebraniu grupy, które odbyło się w NIK w listopadzie, rozpatrzono wstępny projekt dokumentu.
W listopadzie przedstawiciel NIK wziął udział w zorganizowanym przez najwyższy organ kontroli Republiki Czeskiej seminarium EUROSAI poświęconym kontroli w dziedzinie systemów ubezpieczeń społecznych. Dyskutowano o Europejskim Funduszu Socjalnym, wykorzystaniu środków pomocowych przez organizacje pozarządowe, a także nadużyciach w korzystaniu
ze środków funduszów społecznych.

Rada Audytorów i Komitet Audytu OECD56/
Do października ub.r. Prezes NIK był członkiem Rady Audytorów OECD57/. Od listopada, po reorganizacji struktury audytu OECD, Prezes NIK jest członkiem Komitetu Audytu58/, który kontroluje i monitoruje niezależność i skuteczność systemu
kontroli wewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej tej organizacji. Komitet Audytu dokonuje także regularnych przeglądów sytuacji
finansowej OECD i przygotowuje okresowe raporty dla Rady OECD. Do zadań Komitetu należą m.in.: przeglądy rocznych
planów pracy działu kontroli wewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej; monitorowanie zaleceń pokontrolnych; przeglądy sytuacji
finansowej i systemów kontroli wewnętrznej; przedstawianie Radzie OECD opinii dotyczących warunków realizacji audytu
zewnętrznego, włączając kontrole wykonania zadań oraz rekomendowanie wyboru audytora zewnętrznego; opracowywanie
opinii dotyczącej udzielenia absolutorium Sekretarzowi Generalnemu.

W maju 2008 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie Międzynarodowej Komisji Rewidentów NATO (IBAN) 59/ na temat raportu Komisji z działalności w 2007 r. Delegacja NIK spotkała się również z pracownikami
Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO i UZE60/ w Brukseli.

Współpraca z innymi organizacjami europejskimi i pozaeuropejskimi
W lutym Prezes NIK wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez ARABOSAI61/ w Kuwejcie. Omówiono zadania najwyższych organów kontroli w odniesieniu do problematyki kontroli środowiska. Delegacja NIK przedstawiła działalność kontrolną w obszarze ochrony środowiska, a ponadto – wspólnie z Państwową Izbą Obrachunkową Holandii – zaprezentowała
opracowany przez Grupę roboczą INTOSAI podręcznik poświęcony metodyce kontroli równoległych.
56/ OECD (ang. Organization for Economic Cooperation and Development). Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Powstała w 1961 r. i skupia 30 wysoko
rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy
życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla najbiedniejszych państw.
57/ W skład Rady Audytorów OECD wchodzi 4 urzędników nominowanych przez rządy państw członkowskich. Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w kontroli
w sektorze publicznym. Jeden członek Rady jest zawsze przedstawicielem Francji. Mianowany jest na czas nieokreślony i przewodniczy Radzie. Kadencje pozostałych 3 członków Rady trwają 4 lata. Stanowiska w Radzie są obsadzane rotacyjnie przez państwa członkowskie.
58/ Komitet Audytu liczy 9 członków desygnowanych przez Radę OECD; 6 jest nominowanych przez ambasadorów państw członkowskich przy OECD. W skład Komitetu
wchodzi z urzędu ambasador pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Budżetowego. Członków Komitetu pełniących rolę ekspertów (w liczbie 3) nominują
najwyższe organy kontroli państw członkowskich (jeden jest wskazywany przez najwyższy organ kontroli Francji). Kadencja członków Komitetu będących przedstawicielami państw członkowskich wynosi jeden rok i jest odnawiana przez Radę. Eksperci są powoływani na 3 lata zgodnie z kalendarzem zatwierdzonym przez Radę
OECD.
59/ IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO). Międzynarodowa Komisja Rewidentów NATO przeprowadza kontrole finansów organów NATO oraz jednostek,
które korzystają ze środków współfinansowanego przez NATO Programu Rozwoju Infrastruktury.
60/ UZE (ang. WEU – Western European Union). Unia Zachodnioeuropejska. Powstała w 1954 r. w celu udzielania swym członkom gwarancji wzajemnego bezpieczeństwa.
61/ Arabska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ARABOSAI).
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Międzynarodowa Komisja Rewidentów NATO (IBAN)

Przedstawiciele NIK, jako oficjalna delegacja EUROSAI, wzięli udział w XI Konferencji Afrykańskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli62/, która odbyła się w Pretorii w październiku 2008 r.63/. Przyjęto m.in. plan działań na lata 2009-2011,
wybrano nowych członków Zarządu, ustanowiono budżet, powołano Komitety ds. finansów i administracji oraz Rozwoju instytucjonalnego, zaaprobowano sprawozdania finansowe Sekretariatu Generalnego i audytorów, a także uchwalono Porozumienie Południowoafrykańskie, w którym znalazły się wnioski i zalecenia wynikające z debaty (Kontrola zdrowia publicznego,
Zarządzanie, szkolenie i utrzymanie kadry kontrolerskiej; Rola najwyższego organu kontroli w zwalczaniu korupcji). Delegaci
przyjęli ponadto sprawozdania trzech podgrup regionalnych AFROSAI.
Przedstawiciele NIK wzięli udział w seminarium nt. przyszłości kontroli wewnętrznej organizowanym przez Służbę Audytu
Wewnętrznego Komisji Europejskiej, które odbyło się w październiku w Brukseli.
Na przełomie października i listopada przedstawiciel NIK uczestniczył w zorganizowanej w Atenach międzynarodowej
konferencji poświęconej Zwalczaniu korupcji na rzecz przyszłości, współorganizowanej przez Międzynarodową Radę Antykorupcyjną (IACC), Transparency International i Ministerstwo Sprawiedliwości Grecji.
Audytor Wewnętrzny NIK wzięła udział w Światowej Konferencji Międzynarodowego Instytutu Audytorów (IIA)64/, forum
Audytorów Rządowych Międzynarodowego Komitetu ds. Relacji z Rządami oraz posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego miesięcznika Internal Auditor. Uczestniczyła też w europejskiej konferencji Międzynarodowego Instytutu IIA w Berlinie, posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu ds. Europejskich Kwalifikacji dla Wewnętrznych Audytorów Rządowych, a także w walnym
zebraniu członków Europejskiej Konferencji IIA.

Udział NIK w kontrolach międzynarodowych
Kontrole międzynarodowe to kontrole koordynowane i równoległe65/, prowadzone przez NIK we współpracy z innymi najwyższymi organami kontroli na podstawie uzgodnionych programów, jak również kontrole prowadzone na terenie Polski przez
organy kontroli Unii Europejskiej (głównie Europejski Trybunał Obrachunkowy) z udziałem przedstawicieli NIK.
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Kontrole równoległe i koordynowane
W 2008 r. NIK była zaangażowana w działania związane z 10 kontrolami prowadzonymi we współpracy z najwyższymi
organami kontroli innych państwa – 8 zakończyło się podpisaniem wspólnych informacji (raportów); z 2 pozostałych jedna
znajdowała się w fazie realizacji, a druga – na etapie programowania. W tabeli nr 8 przedstawiono szczegółowe dane o tych
kontrolach.

Tabela nr 8.
Kontrole równoległe i koordynowane realizowane w 2008 r.
Lp.
1
1

2

Tytuł kontroli

Udział najwyższych
organów kontroli

2

3

Zadania realizowane
w 2008 r.
4

Ochrona wód zlewni rzeki Bug Białoruś, Polska (koordynator)
przed zanieczyszczeniami w la- i Ukraina
tach 2003-2006 (I kwartał)

Wspólną informację o wynikach kontroli podpisano w czerwcu 2008 r. podczas
VII Kongresu EUROSAI w Krakowie.
Wspólną informację przygotowała Delegatura w Lublinie, która była koordynatorem kontroli.

Wykorzystanie środków między- Federacja Rosyjska, Niemcy,
narodowych na eliminację skut- Polska, Słowacja, Stany
ków katastrofy w Czarnobylu
Zjednoczone, Szwajcaria,
Ukraina (koordynator), ETO

Kontrolę zrealizowała podgrupa ds. kontroli eliminacji skutków katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka oraz ds. odpadów radioaktywnych,
powołana w ramach Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska.
NIK przeprowadziła kontrolę doraźną wykorzystania środków przekazanych
przez rząd RP na likwidację skutków katastrofy w Czarnobylu. Wspólną informację o wynikach kontroli podpisano w czerwcu 2008 r., podczas VII Kongresu
EUROSAI w Krakowie.

62/ Afrykańska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (AFROSAI). Audytor Generalny RPA przejął prezydencję w organizacji od Prezesa Trybunału Obrachunkowego Wybrzeża Kości Słoniowej.
63/ Delegacja NIK wzięła udział w tej konferencji w imieniu EUROSAI, w której od czerwca 2008 r. Prezes NIK pełni funkcję przewodniczącego Zarządu.
64/ IIA (ang. The Institute of Internal Auditors).
65/
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Ang. coordinated audits oraz paralel audits (concurrent audits).

2

3

4

Wykorzystanie ulg i zwolnień Dania, Federacja Rosyjska,
podatkowych, jako instrumentu Finlandia, Francja, Irlandia, Litwa,
polityki fiskalnej państwa
Łotwa, Niemcy (koordynator),
Polska, Rumunia, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania

Kontrolę przeprowadzono w ramach współpracy w Grupie roboczej EUROSAI
ds. zwolnień i ulg podatkowych.
Ustalenia i wnioski NIK przedstawiła w Informacji o wynikach kontroli tworzenia
prawa podatkowego w zakresie ulg i zwolnień podatkowych z kwietnia 2007 r.
Wspólny raport przyjęto w czerwcu 2008 r. podczas VII Kongresu EUROSAI
w Krakowie.

4

Transgraniczne przemieszczanie Polska (koordynator), Słowacja,
odpadów w świetle przepisów Ukraina
Konwencji bazylejskiej w latach
2004-2007 (I półrocze)

Wspólna informacja o wynikach kontroli została podpisana
w czerwcu 2008 r. podczas VII Kongresu EUROSAI w Krakowie.

5

Funkcjonowanie systemu kon- Austria, Polska, Słowacja, Węgry
troli wewnętrznej wykorzystania (koordynator)
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Kontrola realizowana w ramach współpracy najwyższych organów kontroli
państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, z inicjatywy najwyższego
organu kontroli Węgier.
Raport podpisano w grudniu 2008 r. na zebraniu Komitetu Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE oraz ETO w Luksemburgu.

6

Wykorzystanie środków publicz- Polska (koordynator)
nych na szkolenie bezrobotnych i Słowacja

NIK przeprowadziła kontrolę, w której uczestniczyło 8 delegatur. Wspólną polskosłowacką informację o wynikach kontroli podpisano w grudniu 2008 r.

7

Rezultaty wdrażania funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
w obszarze zatrudnienia i (lub)
środowiska

Austria, Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Niemcy (koordynator),
Łotwa, Malta, Polska, Portugalia,
Słowacja, Słowenia Węgry,
Włochy i Wielka Brytania
(Bułgaria, Czechy, Litwa i ETO
jako obserwatorzy)

Kontrola przeprowadzona została przez członków Grupy roboczej Komitetu
Kontaktowego prezesów najwyższych organów kontroli państw UE oraz ETO ds.
funduszy strukturalnych.
NIK zbadała rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój
Zasobów Ludzkich.
Wspólny raport został przyjęty w grudniu 2008 r. na zebraniu Komitetu Kontaktowego w Luksemburgu.

8

Rybołówstwo i monitoring wpły- Dania (koordynator), Estonia,
wu środowiska na zasoby rybne Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy,
w Morzu Bałtyckim
Polska, Federacja Rosyjska
i Szwecja

Kontrolą objęto lata 2005-2007. Najwyższe organy kontroli Łotwy, Niemiec
i Polski przeprowadziły badania w zakresie monitoringu środowiska Bałtyku, natomiast Estonii, Finlandii, Litwy, Federacji Rosyjskiej i Szwecji – rybołówstwa na
Morzu Bałtyckim. Najwyższy organ kontroli Danii uczestniczył w obu badaniach.
Kontrole krajowe przeprowadzono w I półroczu 2008 r.
Wspólny raport końcowy o wynikach kontroli został uzgodniony i podpisany
w grudniu 2008 r.

9

Wdrażanie postanowień Ramo- Polska (koordynator) oraz 14
wej Konwencji Narodów Zjedno- najwyższych organów kontroli
czonych w sprawie zmian klimatu – członków EUROSAI
i Protokołu z Kioto

Kontrola jest inicjatywą członków Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska. W 2008 r. NIK wystosowała zaproszenia do wszystkich członków EUROSAI
do udziału w kontroli, a po uzgodnieniu zakresu kontroli z zainteresowanymi
najwyższymi organami kontroli, przygotowała projekt umowy o współpracy wraz
z jej harmonogramem oraz ramowy program kontroli. 1/

10

Przygotowania do organizacji Polska, Ukraina
Mistrzostw Europy w piłce nożnej
EURO 2012

Podczas VII Kongresu EUROSAI w czerwcu 2008 r. został podpisany list intencyjny między NIK a Izbą Obrachunkową Ukrainy w sprawie przeprowadzenia
kontroli równoległej.
W listopadzie 2008 r. uzgodniono zakres i organizację działań kontrolnych na
lata 2008-2009.

1/
Umowę o współpracy podpisano w styczniu 2009 r. Kontrole krajowe zostaną przeprowadzone w I półroczu br., zaś wspólny raport zostanie opracowany w listopadzie 2009 r. i przedstawiony w grudniu 2009 r. na Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu w Kopenhadze. Raport ten w 2010 r. zostanie włączony do raportu z globalnej kontroli zmian klimatu, koordynowanej przez
najwyższy organ kontroli Kanady. Kraje europejskie, które zakończyły kontrole zmian klimatycznych przed rozpoczęciem międzynarodowej
kontroli (m.in. Austria, Holandia i Wielka Brytania) zadeklarowały włączenie wyników swoich badań do wspólnego raportu EUROSAI.

Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym
NIK współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, w związku z kontrolami, które Trybunał prowadził na
terytorium RP, realizując tym samym zobowiązanie, jakie nakładają na nią przepisy prawa wspólnotowego66/.
W praktyce współpraca obejmowała: wymianę okresowych planów pracy, udział kontrolerów NIK w charakterze obserwatorów w kontrolach ETO w Polsce, udzielanie pomocy Trybunałowi w jego kontaktach z krajowymi podmiotami przewidzianymi
do kontroli i uzyskiwaniu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, analizę wstępnych ustaleń przekazywanych przez Trybunał po zakończeniu każdej kontroli, a w uzasadnionych wypadkach także zgłaszanie uwag do tych
ustaleń67/.
66/ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 248 ust. 3.
67/ Bezpośredni udział kontrolerów NIK w czynnościach kontrolnych Trybunału ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których kontrolerzy ETO mogliby błędnie zinterpretować otrzymane informacje, pominąć ważne dla kontroli fakty i uwarunkowania (np. przepisy krajowe), co mogłoby z kolei prowadzić do sformułowania błędnych
wniosków. Z drugiej strony, informacje uzyskane dzięki udziałowi w kontrolach Trybunału wzbogacają wiedzę kontrolerów NIK o potencjalnych nieprawidłowościach
w obszarze gospodarowania środkami UE i są wykorzystywane przez NIK w programowaniu własnych kontroli dotyczących wykorzystania środków unijnych.
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1
3

W minionym roku ETO przeprowadził w Polsce 11 kontroli. Dane o ich zakresie tematycznym oraz podmiotach objętych
kontrolą zamieszczono w tabeli nr 9.

Tabela nr 9.
Kontrole prowadzone przez ETO na terytorium RP w 2008 r.
Lp.

Temat kontroli ETO
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1

Kontrolowane podmioty

2

3

1

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2007 r.
w zakresie rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (ocena kontroli
przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Rady EWG nr 4045/89)
– kontynuacja kontroli z grudnia 2007 r.

Ministerstwo Finansów – Szef Służby Celnej, Departament Kontroli
Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier oraz podległe służby kontrolne; Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego

2

Kontrola realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności
najuboższej ludności Unii Europejskiej

Agencja Rynku Rolnego, Fundacja Bank Żywności SOS, Caritas Polska

3

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2008 r.,
Fundusz Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podmioty odpowiedzialne za
realizację (beneficjenci projektów)

4

Kontrola do celów poświadczenie wiarygodności (DAS) za 2008,
Europejski Fundusz Rozwoju 2003PL161PO002 – Sektorowy Program
Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Instytucja zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), instytucja
płatnicza (Ministerstwo Finansów), instytucje pośredniczące (Ministerstwo
Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego)

5

Kontrola działań na rzecz mobilności w ramach programu
Leonardo da Vinci

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

6

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2008 r.:
kontrola finansowa Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku
Rolnego

7

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2008 r.: środki
przejściowe – wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w Polsce

Centralna Jednostka Finansująco-Kontraktująca
(Warszawa)

8

Kontrola realizacji reformy przemysłu cukrowniczego w Unii Europejskiej
oraz związanej z nią pomocy unijnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stowarzyszenia plantatorów
buraka cukrowego, producentów cukru oraz podmiotów świadczących
usługi

9

Kontrola procedury rozliczania rachunków w ramach rozporządzenia Rady Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(WE) nr 129/2005 oraz rozporządzenia Komisji (KE) nr 885/2006

10

Kontrola do celów poświadczenia wiarygodności (DAS) za 2008 r.
– Projekt The Prevalence, Cost and Basis of Food Allergy Cross Europe
– EUROPREVALL

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11

Kontrola efektywności wykorzystania środków europejskich w Polsce
przeznaczonych na transeuropejskie korytarze transportowe (TEN-T)

Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd
Transportu Kolejowego, PKP PLK SA, PKP SA

Współpraca dwustronna i wielostronna
W ramach współpracy dwustronnej odbywały się zarówno spotkania o charakterze oficjalnym, na których uzgadniano
plany współpracy, jak również robocze, na niższym szczeblu, dzięki którym wprowadzano w życie podjęte wcześniej ustalenia.
Natomiast współpraca wielostronna realizowana była na forum najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej
oraz krajów bałtyckich i nordyckich.
Prezes NIK bierze co roku udział w spotkaniach konsultacyjnych prezesów najwyższych organów kontroli krajów Grupy
Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii, którzy mogą dzięki temu łatwiej i skuteczniej działać na szerszych forach, przede
wszystkim w Komitecie Kontaktowym prezesów najwyższych organów kontroli państw UE i ETO. W październiku, w Graz
w Austrii, odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego podpisano protokół z kontroli koordynowanej dotyczącej ochrony powietrza i warstwy ozonowej. Przedstawiciel Izby Obrachunkowej Węgier zaprezentował wyniki kontroli koordynowanej systemu kontroli wewnętrznej w zakresie wykorzystania środków strukturalnych Unii Europejskiej, w której uczestniczyły najwyższe
organy kontroli Austrii, Polski, Słowacji i Węgier. Prezes NIK omówił dotychczasowe wyniki prac podgrupy ds. ewaluacji grup
roboczych Komitetu Kontaktowego oraz problematykę organizacji i finansowania zebrań Komitetu. Doszło też do spotkania
z Przewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, podczas którego omówiono rolę najwyższych
organów kontroli w informowaniu narodowych parlamentów o wykorzystaniu środków unijnych68/.

68/ Następne zebranie prezesów najwyższych organów kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii i Słowenii zaplanowano na listopad 2009 r. Odbędzie się ono
w Polsce.
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69/ Najwyższy organ kontroli Rosji jest członkiem obu tych organizacji.
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NIK bierze też udział w zebraniach najwyższych organów kontroli krajów bałtyckich i nordyckich. We wrześniu, w Druskienikach na Litwie, odbyło się coroczne spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli Estonii, Litwy, Łotwy i Polski,
połączone z seminarium z udziałem ekspertów z najwyższych organów kontroli państw bałtyckich i nordyckich. Tematami
spotkania były: Jakość kontroli – przeglądy bieżące i przegląd kontroli zakończonych; Pomiar wyników wykonania zadań;
Budżet zadaniowy – kontrola wykonania budżetu państwa; Możliwości oceny działalności organów kontroli pod względem
celowości. Kryteria oceny. Prezes NIK omówił wdrożenie w NIK Zintegrowanego systemu zarządzania. Strona polska zaprezentowała także wyniki, realizowanej wspólnie przez najwyższe organy kontroli państw Grupy Wyszehradzkiej, kontroli
równoległej funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.
W Kopenhadze, podczas pobytu delegacji pod przewodnictwem Prezesa NIK w Urzędzie Kontroli Państwowej Danii,
omówiono m.in. plany polskiej prezydencji w EUROSAI, przebieg kontroli realizacji postanowień Konwencji helsińskiej
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, przygotowania do koordynowanej przez NIK międzynarodowej kontroli zmian klimatycznych, jak również działalność Komitetu EUROSAI ds. szkoleń oraz Komisji standardów
zawodowych INTOSAI.
Pod koniec listopada, podczas wizyty studyjnej w Urzędzie Kontrolera Generalnego Norwegii, przedstawiciele NIK zapoznali się z systemem informatycznym wykorzystywanym do wspomagania postępowania kontrolnego. Wymieniono doświadczenia w administrowaniu, eksploatacji i implementowaniu systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli,
a także opinie dotyczące wdrażania nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
NIK wspiera także rozwój nowoczesnej kontroli państwowej w innych krajach, przez transfer swoich doświadczeń i dorobku metodycznego do innych najwyższych organów kontroli. Służą temu bilateralne kontakty (spotkania prezesów i ekspertów,
seminaria, wizyty studyjne, wymiana dokumentów).
W związku z podpisaną przez Prezesa NIK umową z Narodowym Urzędem Kontroli Mongolii oraz memorandum o współpracy między Delegaturą NIK w Łodzi i Urzędem Kontroli Republiki Mongolii Prowincji Zavkhan, w lipcu z wizytą w NIK przebywała delegacja z Narodowego Urzędu Kontroli Mongolii. Gości zapoznano z regulacjami prawnymi dotyczącymi NIK, strukturą
organizacyjną, zakresem współdziałania z innymi organami kontroli w Polsce, a także z procesem planowania kontroli i przygotowania sprawozdań. Ponadto zaprezentowano Standardy kontroli NIK, Podręcznik kontrolera oraz metodykę zapewnienia jakości w postępowaniu kontrolnym. Na życzenie gości przedstawiono również informację o działaniach podejmowanych
przez NIK w obszarach zagrożonych korupcją.
W październiku z wizytą w NIK przebywał Przewodniczący Rady Kontroli Republiki Indonezji. Celem wizyty było podpisanie Porozumienia o współpracy w zakresie kontroli finansowej w sektorze publicznym oraz ustalenie planu działania na lata
2009-2010. W listopadzie, w Goa odbyło się seminarium indyjsko-polskie organizowane przez Urząd Kontrolera i Audytora
Generalnego Indii pn. Kontrola programów ubezpieczeń społecznych. W tym samym miesiącu na zaproszenie Prezesa NIK
przebywała z wizytą w Warszawie delegacja Ministerstwa Kontroli Państwowej Chin pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Komisji Sprawdzeń Dyscyplinarnych. Gości zapoznano ze statusem prawnym i strukturą organizacyjną NIK, zakresem
współpracy z innymi organami kontroli, a także działaniami antykorupcyjnymi.
W minionym roku NIK utrzymywała aktywne kontakty z najwyższymi organami kontroli krajów sąsiadujących z Polską.
W lipcu, w Moskwie, przedstawiciel NIK wziął udział w spotkaniu dotyczącym przygotowania do międzynarodowej kontroli
równoległej funkcjonowania służb kontrolnych na granicach między Federacją Rosyjską, Litwą, Białorusią i Polską, w zakresie
transportu towarów przez drogowe przejścia graniczne. Kontrolą zostaną objęte odpowiednie jednostki Straży Granicznej,
Służby Celnej, graniczne inspektoraty weterynarii i służby fitosanitarnej – wykonujące zadania na towarowych przejściach
granicznych. Podczas spotkania ustalono terminy zakończenia kontroli, przekazania przez poszczególne najwyższe organy
kontroli krajowych ustaleń oraz przygotowania wspólnego raportu.
W listopadzie, podczas pobytu Prezesa NIK w Izbie Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej, omówiono zasady współpracy
przy realizacji kontroli międzynarodowych oraz przebieg wspomnianej wyżej kontroli równoległej dotyczącej funkcjonowania
służb kontrolnych na granicach. Dyskutowano też o współpracy EUROSAI i ASOSAI69/ oraz aktywności w ramach Grupy
roboczej INTOSAI ds. kluczowych wskaźników.
Celem wizyty delegacji pod przewodnictwem Prezesa NIK w Najwyższym Urzędzie Kontroli Republiki Czeskiej (we wrześniu) było zapoznanie się z podstawami prawnymi działalności czeskiego najwyższego organu kontroli, zakresem jego dzia-
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łania, kompetencjami oraz relacjami z parlamentem i rządem. Strona polska zaprezentowała podstawowe informacje o NIK
– rys historyczny, ramy prawne, kompetencje oraz procedury kontrolne. Gospodarze przedstawili natomiast informacje dotyczące jakości kontroli, narzędzi wspomagających postępowanie kontrolne. Omówiono też ścieżkę rozwoju zawodowego
pracowników czeskiego najwyższego organu kontroli i przygotowywany wówczas kodeks etyki.
Także w listopadzie eksperci NIK wzięli udział w polsko-ukraińskim spotkaniu poświęconym realizacji kontroli dotyczącej
przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Przedstawiciele obu najwyższych organów kontroli
zaprezentowali informacje o trwających przygotowaniach. Strony podpisały wspólny dokument dotyczący współpracy przy
realizacji kontroli równoległej.
Na początku grudnia, w Berlinie, odbyło się spotkanie prezesa Izby Obrachunkowej Berlina i dyrektora Delegatury NIK
w Szczecinie. Wymieniono doświadczenia oraz określono obszary współpracy i prowadzenia wspólnych kontroli. Program
wizyty obejmował m.in. omówienie systemu sporządzania sprawozdań dla organów parlamentu, upublicznianie wyników pracy
Izb i procedurę rozpatrywania przez gremia parlamentarne raportów przygotowanych przez Izby.
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Działalność wydawnicza służy informowaniu opinii publicznej o działalności kontroli państwowej
w Polsce, m.in. przez publikowanie ustaleń i wniosków ważniejszych kontroli oraz wymianie doświadczeń, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Płaszczyzną komunikacji z odbiorcami zewnętrznymi jest
wydawany regularnie dwumiesięcznik Kontrola Państwowa (pismo ukazuje się od 1956 r.). Przegląd
Metodyczny, kierowany do pracowników NIK, stanowi natomiast wewnętrzne forum wymiany doświadczeń dla kontrolerów. Staraniem NIK ukazują się też pozycje wydawnicze, popularyzujące światowe
osiągnięcia w zakresie metodyki kontroli wykonania zadań oraz międzynarodowe standardy kontroli,
a także wydawnictwa okolicznościowe.
W 2008 r., w ramach przygotowań do obchodów rocznicy 90-lecia NIK, skierowano do druku dwie pozycje: wykłady Zenobiusza Rugiewicza70/ – reprint wydania z 1937 r. oraz ilustrowaną książkę poświęconą historii NIK71/. Wystawie fotograficznej, która uświetniła obchody, ukazując tradycję i transformację
NIK na przestrzeni minionych 90 lat, towarzyszyło wydanie katalogu prac w formie folderowej72/.
Rokrocznie wydawane są, w profesjonalnej szacie graficznej, dwa dokumenty, przedkładane Sejmowi RP – Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej. Ponadto ukazuje się angielskojęzyczna wersja Sprawozdania, przeznaczona dla odbiorcy
zagranicznego.
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Kontrola Państwowa
Wydawany od 53 lat dwumiesięcznik Kontrola Państwowa, podejmujący zagadnienia z dziedziny kontroli, audytu, gospodarki,
prawa i spraw społecznych oraz działalności i współpracy międzynarodowej NIK, miał w 2008 r. 6 wydań cyklicznych i 2 specjalne.
W kolejnych numerach opublikowano 95 artykułów problemowych i informacji. Najwięcej – około 40 – stanowiły analizy
i eseje umieszczone w dziale poświęconym kontroli, prawu, gospodarce i problematyce społecznej. Pisano m.in. o jakości
w administracji i autokontroli decyzji administracyjnych, zarządzaniu jakością kontroli, przejrzystości stosunków finansowych
między państwem, samorządami i przedsiębiorcami, skuteczności kontroli w ograniczaniu szarej sfery usług turystycznych,
rozwoju audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zmianach w przepisach dotyczących zamówień publicznych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Odrębną grupę w tym dziale tworzą artykuły poświęcone zagadnieniom budżetu państwa i finansów publicznych, prognozom gospodarczym, a także kryzysowi finansowemu oraz wpływowi czynników ekonomicznych na procesy demograficzne.
Na łamach Kontroli Państwowej regularnie ukazywały się także publikacje poświęcone różnym aspektom członkostwa
Polski w Unii Europejskiej oraz funkcjonowaniu Unii. Pisano o pracy nierejestrowanej i działaniach struktur unijnych na rzecz
jej ograniczenia, wzroście cen w Polsce w latach 2007-2008 na tle procesów inflacyjnych w pozostałych krajach Wspólnoty
oraz perspektywach upowszechnienia biopaliw ciekłych w sektorze transportu.
W dziale poświęconym ustaleniom niektórych kontroli zaprezentowano rezultaty 14 badań z wielu dziedzin, począwszy od
wpływu zadłużenia samorządów na ich zdolność uczestniczenia w projektach współfinansowanych ze środków unijnych, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez gminy, szkoleń dla bezrobotnych, utrzymania placówek oświatowych i przekształceń organizacyjnych w systemie zdrowia, po problemy w drogownictwie, transporcie kolejowym i lotniczym.
Kontrola Państwowa wiele uwagi poświęciła też współpracy NIK z organami kontroli innych państw oraz zrzeszającymi
je organizacjami, przede wszystkim INTOSAI i EUROSAI, oraz prezentacji ich doświadczeń. Szczególne miejsce zajęły tu
artykuły problemowe i relacje związane z objęciem na trzy lata przez Prezesa NIK przewodnictwa w Europejskiej Organizacji
Najwyższych Organów Kontroli podczas jej czerwcowego Kongresu w Krakowie. Z tej okazji czytelnikom przybliżono cele,
osiągnięcia i specyfikę działania tej organizacji oraz zadania, które ma do zrealizowania w czasie polskiej prezydencji.
Redakcja wydała też dwa monograficzne numery specjalne. Pierwszy zawierał zbiór referatów wygłoszonych w czasie
panelu ekspertów zorganizowanego przez NIK na temat zasad finansowania oświaty; drugi był zapisem seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK poświęconego bezczynności władzy.
70/ Kontrola państwowa. Wykłady wiceprezesa NIK Zenobiusza Rugiewicza, wygłoszone na kursach doszkolenia dla urzędników kontroli państwowej, poprawione
i uzupełnione we wrześniu 1937 roku, NIK, Warszawa 2009.
71/ D. Bolikowska, W. Robaczyński, Najwyższa Izba Kontroli – tradycja i współczesność, NIK, Warszawa 2009.
72/ 90 lat Najwyższej Izby Kontroli. Katalog wystawy fotograficznej, NIK, Warszawa 2009.
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Wzorem lat poprzednich, w 2008 r. Kontrolę Państwową otrzymywały: kancelarie Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów
oraz Sejmu i Senatu RP, posłowie i senatorowie, ministerstwa i urzędy centralne, wojewodowie, marszałkowie i przewodniczący sejmików, jak również przedstawiciele najwyższych organów kontroli państw współpracujących z NIK. Egzemplarze
pisma wysyłane były także do Biblioteki Narodowej i bibliotek akademickich. Ubiegłoroczne i aktualne wydania Kontroli Państwowej są również dostępne w Internecie na stronach NIK.

Upowszechnianiu osiągnięć w sferze metodyki kontroli służy Przegląd Metodyczny – specjalistyczny periodyk, ukazujący
się od 2006 r. Czasopismo kierowane jest do pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. Głównym
celem pisma jest przybliżanie czytelnikom technik prowadzenia kontroli, propagowanie nowatorskich rozwiązań stosowanych
w NIK i zagranicznych najwyższych organach kontroli oraz promowanie dobrych praktyk.
Czasopismo składa się z kilku stałych bloków tematycznych. W dziale Dobra praktyka zamieszczane są artykuły dotyczące najefektywniejszych metod i technik prowadzenia badań, sprawdzonych w toku postępowań kontrolnych oraz działań
zapewniających najwyższą jakość kontroli. Rubryka Komentarze i interpretacje poświęcona jest zagadnieniom proceduralnym
i prawnym, związanym z postępowaniem kontrolnym. Pismo ma otwartą formułę – kolumna Forum przeznaczona jest do
zamieszczania opinii czytelników oraz wymiany poglądów na aktualne tematy związane z kontrolą.
W 2008 r. zostały wydane dwa numery Przeglądu. Tematem wiodącym pierwszego była kontrola wykonania zadań73/. Zaprezentowano polskie i brytyjskie doświadczenia wynikające z jej prowadzenia, stosowane techniki badań i oceny. W ramach
propagowania dobrych praktyk zamieszczono także artykuły dotyczące poprawności językowej dokumentów powstających
w NIK oraz prezentujące doświadczenia w praktycznym stosowaniu metodyki ustalania finansowych rezultatów kontroli.
Kolejny, monograficzny numer Przeglądu Metodycznego został w całości poświęcony planowaniu działalności kontrolnej74/. Zamieszczone w nim artykuły prezentowały proces konstruowania założeń strategicznych planu pracy NIK, sposób
wyboru głównych kierunków kontroli i obszarów badań kontrolnych, wykorzystanie w procesie planowania skarg i wniosków
wpływających do NIK. Planowanie wspomagane jest informatycznie przez program SterNIK, którego funkcje opisano w odrębnym artykule. Natomiast artykuł doradcy Prezesa NIK eksponował znaczenie dobrego planowania dla efektywności przyszłych kontroli. Przegląd Metodyczny wydawany jest drukiem w nakładzie 600 egzemplarzy. Elektroniczna wersja Przeglądu
zamieszczana jest w intranecie.

Biuletyn Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska
NIK, jako koordynator Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, wydawała (w języku angielskim) Biuletyn
poświęcony dokonaniom członków Grupy75/. Numer z 2008 r. został wydany z okazji VII Kongresu EUROSAI i przekazania koordynacji prac Grupy najwyższemu organowi kontroli Norwegii. Podsumowano w nim dokonania ostatnich
9 lat – okresu koordynowania prac Grupy przez NIK, szczególnie zaś opisano wyniki kontroli środowiska prowadzonych w Europie w latach 2005-2008. Biuletyn zawierał nie tylko informacje o krajowych i międzynarodowych kontrolach
realizowanych przez członków Grupy, ale także strategię działania przyjętą na lata 2005-2007 i plan na 2008 r. oraz
analizę europejskich kontroli środowiska na tle działań w tym zakresie najwyższych organów kontroli z innych regionów,
zrzeszonych w INTOSAI.

Inne publikacje
Oprócz czasopism NIK wydaje także książki – przede wszystkim specjalistyczne pozycje z zakresu szeroko rozumianej
problematyki kontroli państwowej. Na początku 2008 r. NIK opublikowała nowatorski Informator o zasobie archiwalnym Najwyższej Izby Kontroli w latach 1919-2007. Zasób archiwalny wytworzony przez NIK jest dokumentacją specyficzną – składają
się na nią głównie akta kontroli. Zakres tematyczny kontroli, właściwość departamentów oraz struktura organizacyjna Izby na
skutek przekształceń zachodzących w państwie zmieniały się wielokrotnie. Informator jest ważną pomocą naukową, zawiera bowiem wykaz akt od 1919 r., wskazówki wyszukiwawcze oraz schematy organizacyjne NIK, odzwierciedlające zmiany
73/ Przegląd Metodyczny, nr 4, luty 2008.
74/ Przegląd Metodyczny, nr 5, październik 2008.
75/ Environmental Auditing in Europe 2005-2008, EUROSAI Working Group on Environmental Auditing, Cracow, June 2008.
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w strukturze Izby na przestrzeni prawie 90 lat. Informator ułatwia szybkie dotarcie do poszukiwanych akt nie tylko pracownikom
Izby, ale także badaczom dziejów najnowszych Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2008 r. wydano skróconą wersję Sprawozdania z działalności NIK w 2007 r. w języku angielskim, przeznaczoną dla
odbiorcy zagranicznego. Ilustrowane wydawnictwo przynosi najważniejsze informacje o NIK, strukturze organizacyjnej, właściwości departamentów, prezentuje kierunki aktywności Izby i jej dokonania w minionym roku. Opracowanie jest przekazywane przedstawicielom najwyższych organów kontroli innych krajów, międzynarodowych organizacji INTOSAI i EUROSAI oraz
ETO.
W 2008 r. prowadzone były również prace nad przygotowaniem do druku pozycji książkowych dotyczących historii NIK.
Jedna z nich to zbiór wykładów wiceprezesa NIK w latach międzywojennych – Zenobiusza Rugiewicza pt. Kontrola Państwowa – wydana w formie reprintu publikacji z 1937 r. Druga pozycja to bogato ilustrowana książka poświęcona historii NIK pt.
Najwyższa Izba Kontroli – tradycja i współczesność, autorstwa pracowników Izby. Opracowanie to zwięźle przedstawia dzieje
kontroli państwowej w minionym wieku, nie pomijając trudniejszych doświadczeń okresu PRL. Zawiera także biogramy wszystkich prezesów NIK, począwszy od Józefa Higersbergera aż do obecnie sprawującego urząd, a także wiele niepublikowanych
wcześniej archiwaliów i zdjęć.
Wystawie fotograficznej, która uświetniła obchody powstania NIK, ukazując tradycję i transformację Izby na przestrzeni
minionych 90 lat, towarzyszyło wydanie katalogu prac w formie folderowej. Prezentuje on wybór reprezentatywnych fotografii
oraz materiałów ikonograficznych i archiwalnych, pozyskanych nie tylko z archiwów państwowych, ale także z prywatnych
zbiorów pracowników.
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Działaniami na rzecz rozwoju i integracji systemu informatycznego w NIK steruje Rada ds. Informatyzacji pod przewodnictwem dyrektora generalnego NIK. Korzystając z doświadczeń we wdrażaniu
narzędzi informatycznych oraz uwzględniając ogólne prawidłowości ewoluowania systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli innych państw, Rada określiła Strategię informatyzacji NIK,
wyznaczającą cele, zasady, priorytety i kierunki rozwoju systemu. Wykorzystuje ona doświadczenia
własne we wdrażaniu i użytkowaniu narzędzi informatycznych, odwołuje się do tendencji i rozwiązań
na rynku technologii informatycznych, a także nawiązuje do kierunków rozwoju systemów informatycznych w najwyższych organach kontroli innych państw. Za priorytet uznaje rozwój systemu. Jego sprawne funkcjonowanie wspiera bowiem działalność NIK, zwłaszcza realizację zadań kontrolnych. Rozwijane są więc narzędzia wspierania prac kontrolnych, zaś doradztwo i szkolenie umożliwia pracownikom
doskonalenie umiejętności stosowania tych narzędzi w codziennej pracy. Akcent położono także na
wspieraniu, w stopniu adekwatnym do możliwości Izby, rozwoju administracji elektronicznej76/. Realizacji tego zadania służyć mają działania stymulujące wykorzystanie narzędzi informatycznych przez
instytucje publiczne, w celu podwyższania jakości pracy i zapewnienia przejrzystości funkcjonowania
urzędów.
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Strategia informatyzacji NIK
Według Strategii informatyzacji NIK jednym z kluczowych działań jest optymalizacja funkcjonalności systemu informatycznego oraz dostarczanych usług informatycznych, poszerzanie ich katalogu, a także dalszy jego rozwój wynikający z potrzeb
i umiejętności użytkowników.
Dużą wagę przykłada się też do działań promujących pogłębianie wiedzy w zakresie efektywnego wykorzystania narzędzi
informatycznych przez pracowników oraz doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie. Realizowane jest to przez doradztwo
ze strony pracowników wiodących pod względem umiejętności obsługi poszczególnych aplikacji w departamentach i delegaturach oraz udzielanie pomocy przez pracowników Wydziału Teleinformatyki, a także organizowanie szkoleń z zakresu
funkcjonalności i efektywnego użytkowania aplikacji informatycznych.
Istotnym elementem działań jest także zwiększanie bezpieczeństwa i niezawodności systemu, zwłaszcza bezpieczeństwa
informacji chronionych i istotnych danych, przez stale podnoszenie poziomu zabezpieczeń, standaryzowanie sprzętu i oprogramowania, odnawianie cennych zasobów. Towarzyszy temu centralizacja zasobów, z równoczesnym rozwojem komunikacji
mobilnej, przez wyposażenie kontrolerów w przenośne komputery, mające możliwość nawiązania łączności z systemem informatycznym NIK, w oparciu o telefonię komórkową.
Doskonaleniu narzędzi wspomagających postępowanie kontrolne w różnych jego fazach służą natomiast te elementy
Strategii, które kładą nacisk na unowocześnianie i rozwój tzw. oprogramowania kontrolerskiego, w tym zwłaszcza aplikacji do
pozyskiwania i analizy danych z jednostek kontrolowanych.
Realizacja Strategii podlega bieżącemu monitorowaniu, ocenie i weryfikacji.

Systemy informatyczne i zaplecze sprzętowe
Realizując Strategię informatyzacji NIK, w 2008 r. wdrażano nowe rozwiązania oraz doskonalono już funkcjonujące, modernizowano zasoby sprzętowe, aktualizowano oprogramowanie i dokonywano zakupu usług towarzyszących.

Wdrażanie nowych systemów i doskonalenie funkcjonujących
Zintegrowany System Zarządzania
ZSZ jest oprogramowaniem wspierającym szeroko rozumiane funkcje logistyczne77/. W całości zastąpił wdrożony w połowie lat 90. Zintegrowany Pakiet Administracyjny. Posiada interfejs graficzny i ma architekturę scentralizowaną. Został zainstalowany w centrali NIK i przez sieć rozległą WAN obsługuje wszystkie jednostki terenowe. Użytkownicy korzystają z nowego
76/ Ang. e-government. NIK występuje zarówno w roli instytucji działającej dla dobra publicznego, jak i w roli naczelnego organu kontroli państwowej oceniającego rozwój
administracji elektronicznej w kraju.
77/ ZSZ zapewnia obsługę jednostek organizacyjnych Izby w zakresie kadrowym, płacowym, finansowo-księgowym, gospodarczym oraz działalności szkoleniowej.
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systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. ZSZ pracuje w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi78/. Główną jego część stanowi system Egeria v.5.0, realizujący większość funkcjonalności systemu. Pozostałymi komponentami są Portal Samoobsługowy (iPS), GenRap Generator, GenRap Designer, oraz moduł DRACO79/.
Do końca listopada 2008 r. wykonawca ZSZ zobowiązany był do świadczenia tzw. opieki powdrożeniowej. W okresie tym
dokonywał na zlecenie NIK, zarówno optymalizacji, jak i dodatkowych modyfikacji systemu. Po zakończeniu okresu powdrożeniowego zawarto z firmą umowę na świadczenie usług serwisu, asysty technicznej oraz konsultacji związanych z użytkowaniem i administrowaniem ZSZ. Umożliwia ona dalszą rozbudowę systemu (m.in., co jest aktualnie realizowane, o moduł
umożliwiający rejestrację i obsługę zgłoszeń naprawczo-serwisowych).

Biuletyn Informacji Publicznej
Serwis BIP posiada – zgodnie z wymaganiami określonymi przez ustawę o dostępie do informacji publicznej – strukturę gwarantującą bezpieczeństwo umieszczanych informacji i możliwość obsługi przez wielu redaktorów. Podstawową zaletą
serwisu BIP jest szybki, łatwy i kompleksowy dostęp do informacji. Internauta znajdzie tam m.in.: opis organizacji wewnętrznej oraz schematy struktury organizacyjnej i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi, podstawowe akty prawne regulujące
działalność NIK i ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Za pośrednictwem serwisu istnieje możliwość wysłania formularza
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej NIK posiada też funkcję umożliwiającą publikowanie treści podstawowych dokumentów kontrolnych (wystąpień i informacji o wynikach kontroli). Dokumenty po umieszczeniu w systemie są automatycznie publikowane na stronach BIP80/.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Portal intranetowy
W portalu intranetowym pn. NIK, dostępne są do użytku wewnętrznego różnorodne dane, m.in. elektroniczne wersje
wydawnictw własnych, sprawozdania z działalności NIK, informacje o wynikach kontroli. Dostępne też są pliki graficzne z wycinkami prasowymi i pliki audiowizualne NIK w telewizji. Utworzenie portalu usprawniło przepływ informacji między centralą
i delegaturami. Każda delegatura ma bezpośredni dostęp do zasobów informatycznych i możliwość pobierania niezbędnych
danych. Własne portale utworzyły także niektóre departamenty kontrolne i delegatury.

Modernizacja sieci WAN
W 2008 r. modernizacja łączy sieci WAN między centralą i delegaturami umożliwiła zwiększenie przepustowości. Wdrożono nowe usługi – pełne szyfrowanie danych przesyłanych po łączach w oparciu o akceleratory sprzętowe (karty rozszerzeń)
w nowo zakupionych routerach oraz priorytetyzację usług, w oparciu o cztery klasy ruchu. Dla wszystkich połączeń między
centralą i delegaturami zapewniono łącza zapasowe z wykorzystaniem sieci operatora ISDN.

Sieć wewnętrzna NIK
W ostatnich latach zrealizowano liczne przedsięwzięcia umożliwiające lepsze zarządzanie siecią lokalną NIK. W minionym

78/ Takich jak Oracle Database Enterprise Edition 10g w warstwie bazy danych oraz Oracle Application Server 10g w warstwie logiki biznesowej.
79/ iPS umożliwia pracownikom dostęp do ich danych, w tym m.in. informacji personalnych, harmonogramu absencji, danych szkoleniowych, rezerwacji zasobów itp.
GenRap Generator umożliwia użytkownikom generowanie raportów przygotowanych wcześniej przez administratora w module GenRap Designer. Natomiast DRACO
integruje wszyskie części ZSZ i realizuje bezpieczne uwierzytelnienie użytkowników systemu, z wykorzystaniem usług katalogowych Novell eDirectory (LDAPS).
80/ Pod adresem: http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli3. Por. też podrozdział III.6 Sprawozdania pn. Podawanie do wiadomości publicznej informacji o działalności
NIK.
81/ Por. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651).
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Elektroniczna Skrzynka Podawcza81/ umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty z takim podpisem przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej,
przesłanej na wskazany adres lub dostarczone bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej NIK na informatycznym nośniku danych,
który umożliwia zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

roku wykonano – planowaną od dłuższego już czasu – modernizację sieci wewnętrznej LAN w centrali. Prace modernizacyjne obejmowały m.in.: wykonanie projektu okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego dla komputerów, projektów
wykonawczych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, robót teletechniczno-informatycznych oraz likwidację
starego okablowania, przeprowadzenie napraw polikwidacyjnych, dostawę urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych UPS
z okablowaniem oraz usług instalacyjno-konfiguracyjnych sprzętu, wdrożeniowych sieci LAN, a także sporządzenie dokumentacji powdrożeniowej, przeprowadzenie szkolenia powdrożeniowego, szkoleń specjalistycznych z zakresu obsługi sieci oraz
serwisowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wykonanie prac w sposób znaczący wpłynęło m.in. na poprawę jakości, bezpieczeństwa i bezawaryjności infrastruktury
sieciowej (ruch w sieci można centralnie kontrolować, co znacząco poprawia bezpieczeństwo).
Sieć zaprojektowano w sposób umożliwiający instalacjię i uruchamianie rozwiązań informatycznych wykorzystujących
łączność TCP/IP, zapewniając również zasilanie elektryczne przez łącza komputerowe (tzw. technologia PoE). Technologię
PoE wykorzystuje telefonia internetowa VoiP82/, która jest na etapie wdrażania (w centrali oraz testowo w Ośrodku Szkoleniowym i w Delegaturach w Gdańsku, Szczecinie i Olsztynie). Docelowo, po zwiększeniu szybkości łączy, również w pozostałych
delegaturach (umożliwi to wdrożenie systemu wideokonferencji wysokiej jakości83/). Nacisk położono też na bezpieczeństwo
głównych łączy i przełączników – awaria pojedynczego kabla lub urządzenia transmisyjnego w szkielecie nie powoduje zerwania połączenia, a pracownicy mają ciągły dostęp do zasobów.
Wykonano również sieć zasilającą dedykowaną dla urządzeń komputerowych. W głównej rozdzielni elektrycznej wykonano
też niezbędne przyłącza, umożliwiające w przyszłości uruchomienie centralnego zasilania awaryjnego dla sieci informatycznej.
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System wideokonferencji
Efektywnie korzystano z systemu wideokonferencji (m.in. do organizowania z uczestnikami kontroli koordynowanych narad przedkontrolnych i śródkontrolnych). Komunikowanie się za pomocą tego medium skraca czas potrzebny koordynatorom
kontroli na omawianie z ich uczestnikami z delegatur, pilnych spraw i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie prowadzonych badań oraz służy wspólnej pracy nad projektami dokumentów. Oprócz oszczędności czasu rozwiązanie to ma także
realny wpływ na redukcję kosztów podróży służbowych. Korzyści płynące ze stosowania systemu skłaniają do rozpatrzenia
bardziej zaawansowanego technologicznie narzędzia do wykorzystania nie tylko w ww. celach, ale także do tworzenia multimedialnego banku szkoleń. Wykorzystanie tej technologii wspiera koncepcję pracy zgodnej z ideą Zielonego biura 84/, czyli
działań mających na celu uczynienie NIK instytucją przyjazną środowisku.

System Service Desk
Wyrazem dążenia do jak najlepszego wspomagania działalności NIK przez zaplecze informatyczne było przyjęcie podejścia prezentowanego przez metodykę ITIL85/. Aby dalej doskonalić jakość zarządzania informatyką i usług świadczonych
przez Wydział Teleinformatyki, niezbędna jest budowa centrum kompetencyjnego86/ do monitorowania i rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją infrastruktury informatycznej i oprogramowania. W związku z tym przeanalizowano możliwości i wymagania funkcjonalne docelowego systemu wspierającego obsługę procesów i usług w informatyce, a bazującego
na wspomnianej metodyce87/.

Telefonia stacjonarna
W minionym roku, w wyniku podjętych wcześniej decyzji, korzystano z niższych stawek na rozmowy telefoniczne i abonament. Uzyskano je w wyniku postępowania przetargowego, zakończonego podpisaniem umowy (we wrześniu 2007 r.)
z jednym operatorem telefonii stacjonarnej w skali kraju. Realizacja umowy postępowała sukcesywnie: centralę przyłączono
do nowego operatora we wrześniu 2007 r., natomiast delegatury – do października 2008 r.
82/ VoIP (ang. Voice over Internet Protocol).
83/ Por. podrozdział I.7. Sprawozdania pn. System wideokonferencji.
84/ Ang. Green Office.
85/ ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library).
86/ Tzw. Centrum Help Desk.
87/ Efektem działań było wprowadzenie do planu inwestycji na 2009 r. zakupu systemu spełniającego te kryteria, co pozwoli na automatyzację wykonywania zadań.
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Kierując się potrzebą dalszej redukcji kosztów, a także podążając w ślad za kierunkiem rozwoju technologii w telefonii stacjonarnej, rozpoczęto prace nad wykorzystaniem technologii VoIP88/ (telefonii internetowej). Przeprowadzono postępowanie
na zakup centrali telefonicznej VoIP wraz z aparatami telefonicznymi pracującymi w tej technologii. Centralę tę zintegrowano
z posiadaną i wykorzystywaną klasyczną cyfrową centralą telefoniczną.
W centrali NIK i w Ośrodku Szkoleniowym wykorzystuje się obecnie możliwość rozmów głosowych z wykorzystaniem
łącza WAN. Prace nad wykorzystaniem technologii VoIP rozpoczęto również w delegaturach. Docelowo zamierza się, w celu
redukcji kosztów, objąć tym rozwiązaniem wszystkie jednostki organizacyjne. Poza korzyściami finansowymi umożliwia ono
korzystanie z niedostępnych do tej pory usług, takich jak poczta głosowa, powiadomienia e-mail, wideotelefony. Dodatkowo
instalacja tzw. klienta na komputerze pozwala na nawiązywanie połączeń bezpośrednio z niego, bez potrzeby korzystania
z klasycznego aparatu telefonicznego.

Telefonia komórkowa
W 2008 r. poszerzono, ze względu na potrzeby służbowe, bazę telefonów komórkowych i kart transmisji danych. W październiku podpisano umowę z operatorem telefonii komórkowej. W wyniku przetargu obniżono wysokość dotychczasowych
stawek za połączenia telefoniczne oraz utworzono tzw. grupę zamkniętą (służbowe telefony w siedzibie NIK i w delegaturach),
w której obrębie rozmowy przeprowadzane są praktycznie bez opłat taryfikacyjnych. Po zakończeniu dwuletniej umowy przewiduje się (pod koniec 2010 r.) podpisanie nowej umowy i dalszy rozwój telefonii komórkowej. Powyższe działania ukierunkowane są na wspieranie pracy kontrolerów, których specyfika pracy wiąże się z przemieszczaniem się w niejednokrotnie trudno
dostępnym terenie i konieczne jest zapewnienie im mobilności, przy jednoczesnym dostępie do niezbędnych usług (aplikacji
i zasobów sieci NIK).

Zwiększająca się ilość i zakres informacji wymienianych drogą elektroniczną, a także wzrastające wymagania sprzętowe
najnowszych wersji systemów operacyjnych, wymusza modernizację oprogramowania użytkowego i bazy sprzętowej. Do najważniejszych inwestycji informatycznych zrealizowanych w 2008 r. należy zaliczyć:
1) Zakup 160 komputerów przenośnych (z wbudowanymi modemami, kartami sieciowymi i interfejsem Bluetooth), dostosowanych do korzystania przez kontrolerów z zasobów NIK z każdego miejsca, z którego jest dostęp do internetu oraz
zainstalowanie na nich oprogramowania narzędziowego: biurowego i obsługi informacji prawnej oraz umożliwiającego
bezpieczne łączenie się z siecią informatyczną NIK. Sprzętem tym zastąpiono zużyte komputery zakupione w 2003 r. Zakupiono też 240 komputerów stacjonarnych w celu zastąpienia nimi wyeksploatowanych urządzeń zakupionych w latach
2000-2002 oraz 73 monitory ciekłokrystaliczne (w tym 3 specjalistyczne) na wymianę zużytych monitorów kineskopowych
(nowe monitory zużywają mniej energii elektrycznej – co jest zgodne z ideą Zielonego biura). W miejsce wyeksploatowanych urządzeń zakupiono też 58 drukarek laserowych, a ponadto 60 tabletów PC.
2) Zakup 2 serwerów do obsługi systemów sieciowych oraz 12 specjalistycznych stacji roboczych o wyższej wydajności,
szczególnie ze względu na moc obliczeniową i wielowątkowość (wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie potrzeba znacznie większej wydajności, niż jest w stanie zapewnić pojedynczy komputer osobisty), a także stacji graficznej (wraz ze
specjalistycznym monitorem) do obróbki zdjęć, grafiki i składu publikacji wydawanych przez NIK.
3) Zakup cyfrowego systemu nagłośnienia, z możliwością rejestrowania przebiegu posiedzeń i szkoleń oraz 4 tablic interaktywnych, które w połączeniu z komputerem i projektorem tworzą doskonałe narzędzie do przeprowadzania wszelkiego
rodzaju prezentacji, szkoleń, wykładów i narad. Umożliwiają w prosty i ciekawy sposób przedstawienie materiałów oraz
w dowolnej chwili nanoszenie na nich własnych uwag i adnotacji.
4) Zakup centrali IP, w celu dostosowania się do postępu na rynku telefonii stacjonarnej i uniezależnienie się od przestarzałej
technologii, jak również sprzętu komputerowego klasy Tempest, w celu modernizacji i rozbudowy systemu przetwarzania
informacji niejawnych (zwiększenie wydajności i zapewnienie ciągłości przetwarzania takich informacji).
Dodatkowo, ze względu na intensywność wykorzystania, zdecydowano o zakupie licencji na Zintegrowany System Zarządzania
dla nielimitowanej liczby użytkowników (rozwiązanie bardziej korzystne pod względem zarówno finansowym, jak i funkcjonalnym
w porównaniu z sukcesywnymi zakupami licencji w miarę rosnącego zapotrzebowania ze strony użytkowników).
88/ VoIP (ang. Voice over Internet Protocol).
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Modernizacja i rozbudowa platformy sprzętowo-systemowej

Wyrazem dbałości o ciągłe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa był zakup scentralizowanego, zintegrowanego systemu
zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM i NBAD89/. Zakupiono też licencję na pakiet Novell Open Workgroup Suite, w celu
wdrożenia podstawowego systemu elektronicznej pracy grupowej (integracja poczty elektronicznej, kalendarzy, komunikatora,
współdzielenie zasobów), współpracującego z użytkowanym w NIK systemem Novell.
Poza kosztami inwestycji informatycznych, z budżetu NIK ponoszone były także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonujących systemów, obejmujące m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, opłaty serwisowe za
oprogramowanie i sprzęt po okresie gwarancyjnym, korzystanie z sieci WAN i dostępu do internetu, aktualizację oprogramowania antywirusowego, serwis systemów (Novell, Oracle, PILOT, Zintegrowany System Zarządzania, systemy bezpieczeństwa, oprogramowanie TSM90/), aktualizację baz informacji prawnej, aktualizację platformy skanującej pocztę elektroniczną
oraz ruch http i ftp, świadczenie usług telefonii stacjonarnej i komórkowej.
Prace z zakresu informatyzacji realizowane były równolegle z bieżącą eksploatacją systemów. Zespół wykonujący te zadania liczył, według stanu na koniec 2008 r., 26 osób w centrali Izby i po jednym pracowniku w każdej z delegatur, którzy
dodatkowo przeprowadzali czynności kontrolne. Pracowników Wydziału Teleinformatyki i administratorów w delegaturach
kierowano do udziału w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach91/.

Informatyczne wspomaganie procesu kontrolnego
Wewnętrzny sieciowy system informatyczny
W 2008 r., w ramach wewnętrznego sieciowego systemu informatycznego NIK, funkcjonowało wiele podsystemów – jednostanowiskowych, użytkowanych do zadań specjalistycznych, jak i wielostanowiskowych, funkcjonujących w oparciu o duże
serwery plików i bazy danych.
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System PILOT i inne wewnętrzne bazy danych
PILOT jest główną aplikacją wspierającą proces kontrolny. W zależności od uprawnień posiadanych przez użytkownika
umożliwia przeglądanie i modyfikację danych o poszczególnych kontrolach oraz elektronicznych wersji dokumentów kontrolnych. Aplikacja wykorzystywana jest ponadto do celów sprawozdawczych. Gromadzone dane są użyteczne przy sporządzaniu
sprawozdań, analiz i raportów, w celu wspomagania bieżących procesów decyzyjnych. Ze względu na funkcjonalne ograniczenia aplikacji (PILOT wdrożono w latach 1995-1996), korzysta się też z własnych, uzupełniających rozwiązań informatycznych.
Należą do nich bazy danych, w których gromadzi się m.in. informacje o: stanie realizacji wniosków pokontrolnych, zastrzeżeniach zgłoszonych w toku postępowania kontrolnego, zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw i wykroczeń
oraz kierowanych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rezultatach finansowych kontroli, wnioskach
legislacyjnych (de lege ferenda) oraz uchwałach podejmowanych przez Kolegium NIK92/.

System WebPILOT
Aplikacja wspomaga system PILOT i korzysta z jego bazy danych. Została zbudowana w architekturze wielowarstwowej.
Umożliwia m.in. sprawne przeglądanie i analizę różnorodnych danych dotyczących przeprowadzonych kontroli. Dostęp do
systemu uzyskuje się z dowolnej przeglądarki internetowej w obrębie sieci wewnętrznej. Realizowany jest przez szyfrowane
połączenie (HTTPS). System przeprowadza uwierzytelnienie użytkownika w oparciu o usługi katalogowe Novell eDirectory,
korzystając również z szyfrowanego łącza (LDAPS).

89/ SIEM (ang. Security Information and Events Management) – zarządzanie informacją związaną z bezpieczeństwem i zdarzeniami. NBAD (ang. Network Behavior
Anomaly Detection) – wykrywanie zakłóceń przy pomocą analizy behawioralnej.
90/ TSM (ang. Tivoli Storage Manager).
91/ Por. rozdział I.4 Sprawozdania pt. Pracownicy Rozwój zawodowy pracowników – pozostałe szkolenia.
92/ PILOT obecnie nie spełnia rosnących wymagań funkcjonalnych i oczekiwań użytkowników – wymaga zastąpienia go nowym rozwiązaniem. W tym celu uporządkowano i opisano procesy dotyczące działalności kontrolnej. Model procesów kontrolnych, po jego merytorycznej weryfikacji i optymalizacji, posłuży do stworzenia docelowego obrazu procesów kontrolnych (zostanie wykorzystany w pracach związanych z wyspecyfikowaniem potrzeb i zakupem docelowego rozwiązania – systemu
wspierającego działalność kontrolną NIK).
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eSzafa
W 2008 r., w oparciu o funkcjonujący w NIK system operacyjny, opracowano koncepcję elektronicznego repozytorium
dokumentów. Dzięki temu możliwa jest rejestracja wszystkich dokumentów, w tym związanych z postępowaniem kontrolnym,
w jednym miejscu na dysku sieciowym. Repozytorium wykorzystuje Jednolity rzeczowy wykaz akt. System eSzafa zastąpi
książkowe rejestry spraw, dokumentów i korespondencji w sekretariatach jednostek organizacyjnych i jest pierwszym krokiem
w kierunku wdrożenia i uruchomienia elektronicznego systemu obiegu dokumentów w NIK.

SterNIK
W 2008 r. rozwijano własną aplikację SterNIK, wspierającą tworzenie projektu rocznego planu pracy NIK. Aplikacja posiada przyjazny interfejs i automatyzuje pracochłonne czynności. Można ją uruchomić w przeglądarce internetowej. Zaimplementowano w niej funkcje umożliwiające dyrektorom departamentów i delegatur zarządzanie procesem kontrolnym na etapie
tworzenia projektu planu. Dane wprowadzane są do systemu za pośrednictwem formularzy ekranowych i przez łącza internetowe zapisywane w bazie. Po ich wprowadzeniu są gotowe do wykorzystania przez użytkowników programu we wszystkich
jednostkach organizacyjnych – można je przeglądać, edytować, tworzyć raporty oraz drukować.

System Informacji Prawnej on-line działa w oparciu o przeglądarkę internetową. Wspiera on kontrolerów w codziennej pracy.
Jest instalowany na komputerach stacjonarnych i przenośnych. Baza aktów prawnych jest aktualizowana raz na miesiąc (instalacje
jednostanowiskowe) i raz na tydzień (instalacja sieciowa). W ramach tego systemu wykorzystywana jest funkcjonalność obsługi
aktów prawnych i przepisów wewnętrznych NIK, z elektronicznymi wersjami zarządzeń i pism okólnych Prezesa NIK. Rozwiązanie to
zapewni dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem wykorzystywanego obecnie Systemu Informacji Prawnej on-line.
W minionym roku przeprowadzono postępowanie na zakup aktualizacji Systemu Informacji Prawnej na okres 3 lat, czyli
od 1 października 2008 r. do 30 września 2011 r. Począwszy od 2008 r. wykorzystywany jest system publikacji elektronicznych, obejmujących comiesięczne aktualizacje (przez okres 36 miesięcy) serwisów z dziedziny: rachunkowości i prawa podatkowego, wybranych elementów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa ochrony
środowiska, budowlanego, mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, a także prawa ochrony zdrowia, sanitarnego
i oświatowego.

System obsługi archiwum
Specjalistyczne oprogramowanie pn. Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji zostało zakupione i wdrożone w 2007 r.
na potrzeby Archiwum NIK. Wspiera jego działalność – umożliwia szybką ewidencję zgromadzonych zasobów, wyszukiwanie
potrzebnych dokumentów według określonych kryteriów, sporządzanie raportów i zestawień oraz automatyzuje wiele pracochłonnych czynności. Architektura systemu pozwala użytkownikom na dostęp do wykazów akt kontroli i poszukiwanych
dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej. System zbudowany jest w technologii wielowarstwowej, co m.in. umożliwia
pełne zabezpieczenie danych oraz różnicowanie dostępu do nich dla wybranych użytkowników.
W 2008 r., w celu usprawnienia pracy, m.in. przez stworzenie możliwości szerszego udostępniania akt badaczom, system
informatyczny obsługujący zasoby archiwalne przekazywane przez departamenty i Delegaturę w Warszawie został rozszerzony na wszystkie delegatury zamiejscowe, co wymagało wprowadzenia do bazy danych dodatkowo około 70 tys. rekordów
dotyczących zasobu archiwalnego 15 delegatur. Według stanu na koniec minionego roku, w systemie znajdowało się około
150 tys. rekordów dotyczących dokumentacji z lat 1959-200693/.

System „Skargi”
Prace nad oprogramowaniem wspomagającym rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do NIK rozpoczęto w 1994 r., a już w styczniu 1995 r. rejestrowano w nim pierwsze sprawy. Sukcesywnie przygotowano elektroniczne
formularze i zaprojektowano system archiwizacji i zabezpieczenia danych. Program jest wyposażony w wiele funkcji umożliwiających szybkie wyszukanie potrzebnych danych. Jest szczególnie przydatny ze względu na liczbę skarg i wniosków wpływających co roku do NIK (w 2008 r. – ok. 4 tys.).
93/ Por. Podrozdział III.9 Sprawozdania pn. Archiwum Najwyższej Izby Kontroli.
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System Informacji Prawnej

Informatyczne techniki wspomagania kontroli
W minionym roku w prowadzonych kontrolach korzystano w szerokim zakresie z informatycznych technik i narzędzi wspomagających postępowanie kontrolne. Wykorzystywano własne narzędzia informatyczne (programy Pomocnik kontrolera oraz
FK-skan), przede wszystkim w ramach kontroli wykonania budżetu państwa, do badania wiarygodności ksiąg rachunkowych,
statystycznego doboru próby i przeglądu analitycznego ksiąg. Podczas innych kontroli korzystano ze standardowych narzędzi
wspomagających analizę dużych baz danych. Doskonalono też narzędzie informatyczne pn. jNIK, upraszczające sporządzanie dokumentów z kontroli.
Korzystanie z narzędzi informatycznych do wspomagania postępowania kontrolnego uzależnione jest od możliwości pozyskania w wersji elektronicznej danych dotyczących kontrolowanego obszaru (np. elektronicznej wersji ksiąg rachunkowych).
Dzięki zastosowaniu specjalnych narzędzi i procedur importu danych, podczas kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r.,
na 198 przypadków badania wiarygodności ksiąg rachunkowych, w 174 (87,9%) możliwe było pozyskanie danych do kontroli
w wersji elektronicznej. W badaniach jednostek budżetowych było to możliwe w 145 przypadkach (88,4% – w relacji do ogólnej liczby 164 skontrolowanych podmiotów. Pozwoliło to na zastosowanie w kontroli ksiąg, zalecanej przez międzynarodowe
instytucje audytorskie, metody doboru transakcji z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do ich wartości (tzw. metoda monetarna – MUS94/). W odniesieniu do 94 jednostek dokonana została analiza zbiorów danych księgowych, pod kątem poprawności i ciągłości zapisów w dzienniku oraz terminowości księgowania.
Aby mieć jeszcze szerszy dostęp do danych w wersji elektronicznej, NIK nawiązała współpracę z Ministerstwem Finansów, w celu pozyskania niezbędnych informacji o jednostkowych planach finansowych (i ich układach wykonawczych) poszczególnych dysponentów budżetu państwa, zwłaszcza dysponentów III stopnia. Gromadzone dane są wykorzystywane
m.in. w celu doboru jednostek do kontroli.
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Dobór próby do kontroli (program Pomocnik kontrolera)
Losowy wybór pozycji do badania jest powszechną, zalecaną przez międzynarodowe standardy audytu procedurą, pozwalającą na dokonanie obiektywnej oceny kontrolowanej działalności, bez konieczności badania wszystkich ocenianych spraw.
W celu realizacji tej procedury opracowano w NIK specjalne narzędzie informatyczne pn. Pomocnik kontrolera, przeznaczone
do prowadzenia kontroli w oparciu o dobór próby, w tym do importu danych księgowych. Program umożliwia wyznaczenie
niezbędnej liczebności próby, losowanie jej elementów i ekstrapolację uzyskanych wyników, zgodnie z zasadami statystyki
matematycznej. W aktualnej wersji programu zaimplementowano praktycznie wszystkie metody doboru próby stosowane
w audycie, w tym metodę monetarną, zalecaną dla audytu finansowego. Wyposażenie programu w mechanizmy konwersji
danych, zwłaszcza w możliwość ich importu z raportów księgowych, pozwoliło na znaczne zwiększenie liczby jednostek, które
można zbadać dzięki dostępowi do elektronicznej postaci zapisów księgowych.
Program Pomocnik kontrolera szczególne zastosowanie znalazł w dokonywanej corocznie kontroli wykonania budżetu
państwa – do badania wiarygodności ksiąg rachunkowych kontrolowanych jednostek. Badanie to prowadzone jest na podstawie jednolitych kryteriów, a wyniki czynności kontrolnych (losowanie, wypełnianie kwestionariuszy badania, ekstrapolacja
wyników) są w programie dokumentowane i służą nie tylko dokonaniu indywidualnych ocen, ale również analizie statystycznej
wyników wszystkich kontrolowanych jednostek. Metodyka badania ksiąg za pomocą programu została dostosowana do specyfiki kontroli wykonania budżetu państwa i procedur kontrolnych, a ekstrapolacja wyników i ocena ksiąg rachunkowych obejmuje zarówno wyniki dowodów dobranych losowo, jak i przypadki nieprawidłowości wykrytych na podstawie profesjonalnego
osądu kontrolerów. Badać można nie tylko dane księgowe w wersji elektronicznej, ale też uzyskiwane z ksiąg rachunkowych
prowadzonych metodą tradycyjną.
Program Pomocnik kontrolera jest sukcesywnie rozwijany o nowe funkcje i może być wykorzystany we wszystkich kontrolach wymagających statystycznego doboru próby. W związku z zainteresowaniem programem ze strony podmiotów zewnętrznych opracowana została jego specjalna wersja, o pełnym zakresie funkcjonalnym, ale bez funkcji swoistych dla wykonywanej
przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa, która na określonych warunkach może być udostępniona innym jednostkom
sektora finansów publicznych.

94/ MUS – ang. Monetary Unit Sampling.
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Analiza baz danych kontrolowanych jednostek
Analizę prowadzi się w dwojaki sposób: dla małych zbiorów (np. ksiąg rachunkowych zawierających do kilkudziesięciu
tys. zapisów) – z zastosowaniem specjalnie przygotowanych arkuszy kalkulacyjnych, natomiast dla dużych zbiorów danych
– z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi CAATs95/ (program ACL for Windows).
Doskonaląc techniki audytu finansowego opracowano specjalne narzędzie FK-skan, pozwalające na przeprowadzanie
w sposób prawie automatyczny analiz zaimportowanych danych księgowych, pod kątem poprawności i wewnętrznej niesprzeczności kilkunastu różnych cech zapisów księgowych. Badania prowadzone z zastosowaniem tego narzędzia wymagają
dostępności danych księgowych w wersji elektronicznej. Możliwość korzystania z różnych elementów ksiąg rachunkowych
(dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów na kontach księgi głównej lub ksiąg pomocniczych) czyni
to narzędzie efektywną pomocą w postępowaniach kontrolnych wymagających analizy dużych baz danych. Jego stosowanie
w kontroli wykonania budżetu państwa umożliwiło wykrycie wielu nieprawidłowości oraz dokonanie profesjonalnej oceny skuteczności procedur i mechanizmów kontrolnych systemów finansowo-księgowych funkcjonujących w sektorze publicznym.
Analogiczną metodykę analizy zastosowano opracowując specjalne scenariusze badania (tzw. skrypty), z użyciem specjalistycznych narzędzi informatycznych typu CAATs. Dzięki temu zautomatyzowano badania ksiąg rachunkowych, pod kątem
wykrywania zaistniałych błędów i nieprawidłowości, bez ograniczeń dotyczących rozmiarów ksiąg i przy zachowaniu nienaruszalności analizowanych zasobów. Badane cechy zapisów księgowych to m.in.: kompletność, periodyzacja, terminowość
ewidencji, ciągłość numeracji, występowanie duplikatów, prawidłowość ewidencjonowanych dat i klasyfikacji budżetowej,
identyfikacja zapisów nietypowych.
Poza badaniem analitycznym ksiąg rachunkowych, z tego narzędzia korzystano również do analizy specjalistycznych baz
danych (podczas kontroli egzekwowania przez naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych i niepodatkowych).
Mając na względzie dalszy rozwój zastosowania programu, w minionym roku szczególny nacisk położono na szkolenie umiejętności pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne w zakresie pozyskiwania i analizy danych
w wersji elektronicznej.

W minionym roku doskonalono narzędzie informatyczne jNIK, będące w założeniu aplikacją wspomagającą postępowanie
kontrolne. W poprzednich latach weryfikowano projekt od strony technicznej, wprowadzając do niego zmiany. W kolejnych
wersjach aplikacji poprawiono jej wydajność. Ponieważ narzędzie to jest pomocne we wdrażaniu wymagań w zakresie dbałości
o jakość kontroli (dotyczących m.in. sposobu prezentowania wyników kontroli w protokołach kontroli i wystąpieniach pokontrolnych), w konsultacji z pracownikami wykonującymi i nadzorującymi czynności kontrolne koncentrowano się więc na wypracowaniu interfejsu przyjaznego użytkownikowi oraz poprawie funkcjonalności programu. W 2008 r. testy techniczne aplikacji jNIK
przeprowadziła zewnętrzna firma. Wykazały one, że jest ona napisana czytelnie, z dobrze opisanymi komentarzami.

Algorytm kontroli usług i systemów informatycznych
W ramach podgrupy Grupy roboczej EUROSAI ds. informatyki kontynuowane były prace nad algorytmem kontroli zadań
publicznych z wykorzystaniem technik teleinformatycznych. Projekt algorytmu, prezentowany na spotkaniach podgrupy, uzyskał rekomendację do prowadzenia dalszych prac rozwojowych. W związku z tym przygotowana została wersja demonstracyjna algorytmu, która umożliwia nowemu użytkownikowi poznanie zasad korzystania z tej formy wspomagania postępowania
kontrolnego.
Po spotkaniu Grupy roboczej ds. informatyki (19-20 lutego 2008 r. w Lubljanie), za jeden z głównych celów uznano konieczność przetestowania algorytmu. Na spotkaniu podgrupy Grupy roboczej ds. informatyki (20-21 listopada 2008 r. w Wilnie)
dyskutowano nad aktualizacją raportu i ulepszeniami graficznej prezentacji algorytmu. Członkowie podgrupy uznali za celowe
kontynuowanie prac związanych z jego dalszym rozwojem.
NIK administruje stroną internetową, na której zamieszczane są informacje o przebiegu i wynikach prac nad algorytmem
(www.egov.nik.gov.pl).

95/ CAATs – ang. Computer Assisted Audit Tools.
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1/

BUDŻET NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
Dane ogólne

Budżet NIK, po stronie wydatków, został określony w ustawie budżetowej na 2008 r. z dnia 23 stycznia 2008 r.2/ w wysokości 233.982 tys. zł i był niższy o 18.500 tys. zł od kwoty uchwalonej przez Kolegium NIK w dniu 4 lipca 2007 r. Zakładał
– w porównaniu z rokiem poprzednim – wzrost wydatków nominalnie o 4.630 tys. zł, tj. o 2% w warunkach prognozowanego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych – o 2,3%. Dochody zostały natomiast ustalone na poziomie
271 tys. zł.
Ogólne dane o budżecie NIK na 2008 r. zawiera tabela nr 1.

Tabela nr 1.
Ogólne dane o wydatkach i dochodach budżetowych NIK w 2008 r.

Lp.

Budżet
według ustawy

Budżet NIK

1

2

1
2

Po stronie wydatków (w tys. zł)
Po stronie dochodów (w tys. zł)

Budżet
wykonany

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

233.982,0
271,0

233.982,0
489,5

100,0
180,6

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 100% planowanej ich kwoty,
a dochody budżetowe w 180,6% przyjętego planu.
Jednym z warunków umożliwiających pełne wykorzystanie środków przyznanych w ustawie budżetowej na 2008 r. na
sfinansowanie działalności Izby było przeniesienie, na podstawie decyzji Prezesa NIK, niektórych pozycji między paragrafami
klasyfikacji wydatków budżetowych3/.
Planowane wydatki były w 2008 r. realizowane sukcesywnie, w miarę upływu czasu, co potwierdzają dane zamieszczone
w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Realizacja wydatków budżetowych NIK w 2008 r., w relacji do upływu czasu

Stan na dzień:

1
1
2
3
4

2
31 marca 2008 r.
30 czerwca 2008 r.
30 września 2008 r.
31 grudnia 2008 r.

3
62.872
118.665
170.775
233.982

Wskaźnik wykonania
planu
(w %)

Wskaźnik upływu
czasu
(w %)

4
26,9
50,7
73,0
100,0

5
25,0
50,0
75,0
100,0

Niewielkie opóźnienie w realizacji wydatków – w stosunku do wskaźnika upływu czasu – miało miejsce jedynie w III kwartale ub.r. Było związane z finansowaniem przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych, dla których termin zakończenia ustalony
został, zgodnie z zawartymi umowami, na IV kwartał 2008 r.
W minionym roku, tak jak i w latach poprzednich, w działalności Izby nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wykazane
poniżej zobowiązania należą do krótkoterminowych.
Stan należności i zobowiązań na koniec 2008 r. ilustruje tabela nr 3.

1/

Realizację budżetu NIK w 2008 r. (w układzie zadaniowym) przedstawiono w zał. nr 1 do Sprawozdania.

2/

Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli, dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
i kontroli.

3/

Wspomniane decyzje zostały podjęte na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o NIK.
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Lp.

Zrealizowane
wydatki
(w tys. zł)

Tabela nr 3.
Należności i zobowiązania – według stanu na koniec 2008 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Delegatury

1

2

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6

Ogółem należności (w tys. zł), w tym z tytułu:
Czynszów za wynajmowaną powierzchnię biurową i mieszkalną
Rozliczenia podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym
Rozliczeń z pracownikami (świadczenia)
Bieżących rozrachunków z kontrahentami
Kar umownych, naliczonych odsetek
Ogółem zobowiązania (w tys. zł), z tego z tytułu:
Wynagrodzeń 1/
Podatku dochodowego, wpłat na PFRON i składek ZUS
Zakupu materiałów i usług 2/
Kosztów delegacji służbowych 3/
Bieżących rozrachunków z pracownikami (świadczenia 4/)
Zakupy inwestycyjne

Centrala

Ogółem

3

4

5

9,8
1,5
7,6
0,7
6.392,6
3.587,1
2.466,6
287,3
51,6
-

20,0
0,2
0,3
18,7
0,9
8.124,2
4.079,5
2.998,9
505,3
4,7
1,8
534,0

29,8
0,2
1,5
7,9
19,4
0,9
14.516,8
7.666,6
5.465,5
792,6
56,3
1,8
534,0

1/
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. oraz premie pracowników obsługi za grudzień 2008 r. wypłacone w 2009 r. 2/ Faktury dotyczące zakupów
w 2008 r., z terminem płatności w 2009 r. 3/ Poniesionych przez pracowników w 2008 r., a przedłożonych do rozliczenia w styczniu 2009 r. 4/ Zakup okularów.

Strukturę wydatków zrealizowanych przez jednostki organizacyjne NIK (centralę i delegatury), z uwzględnieniem liczby
zatrudnionych pracowników, obrazuje tabela nr 4.

Tabela nr 4.
Wydatki budżetowe zrealizowane w 2008 r. (w podziale na centralę i delegatury)

Lp.

1

1/

Przeciętna liczba
zatrudnionych

Wyszczególnienie

2

1

Centrala 1/

2
x

Delegatury 2/
Razem

3

Wydatki
(w tys. zł)

struktura (w %)

4

5

829,1

129.964,6

55,5

757,3
1.586,4

104.017,4
233.982,0

44,5
100,0

Łącznie z Delegaturą w Warszawie. 2/ Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym.
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Dochody
Określone w ustawie budżetowej na 2008 r. dochody w wysokości 271 tys. zł zrealizowano w kwocie 489,5 tys. zł, czyli
wyższej od prognozowanej o 80,6%.
Wysokość i strukturę dochodów planowanych i uzyskanych ilustruje tabela nr 5.

Tabela nr 5.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w 2008 r.

Lp.

Plan
(w tys. zł)

Tytuły dochodów:

1
1
2
3
4
5
x

2
Czynsze za wynajem lokali, wyposażenia i garaży
Sprzedaż dwumiesięcznika Kontrola Państwowa
Sprzedaż składników majątkowych wycofanych z eksploatacji
Sprzedaż usług noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym
Inne wpływy (rozliczenia z dostawcami, ZUS, kary umowne, odsetki)
Razem

Wykonanie
(w tys. zł)

3

4

195,0
8,0
6,0
60,0
2,0
271,0

250,2
7,5
5,2
122,4
104,2
489,5

Stałymi tytułami dochodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z czynszów za wynajem lokali i ze sprzedaży dwumiesięcznika Kontrola Państwowa. Pozostałe pozycje mają charakter zmienny – precyzyjne określenie ich wielkości
na etapie projektowania budżetu nie jest możliwe. Szczególnie widoczne było to w pozycji inne wpływy, do której zaliczono

78

dochody w wysokości 63 tys. zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację ustaleń przyjętych w umowach
cywilno-prawnych. Dotyczyły one głównie rozliczenia umów zawartych z firmami Lumena SA oraz Systemics Poland na dostawę komputerów (53,4 tys. zł) oraz z firmą Wheel Sp. z o.o. na wykonanie usług informatycznych w zakresie przygotowania
i zarządzania systemem bezpieczeństwa (4,5 tys. zł).
Dochody należne budżetowi państwa były pobierane i przekazywane na centralny rachunek budżetu państwa w terminach
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Wysokość dochodów planowanych i zrealizowanych w latach 2003-2008 ilustruje tabela nr 6.

Tabela nr 6.
Dochody budżetowe planowane i zrealizowane w latach 2003-2008

Lp.

Lata

Plan
(w tys. zł)

1

2

3

1
2
3

2003 r.
2004 r.
2005 r.

562,0
562,0
583,o

Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(4:3)

4
705,0
605,0
1.496,2

Lp.

Lata

5

1

2

125,4
107,6
256,6

4
5
6

2006 r.
2007 r.
2008 r.

Plan
(w tys. zł)

3
460,0
497,0
271,0

Wykonanie
(w tys. zł)

4
863,5
1.793,1
489,5

Wskaźnik %
(4:3)

5
187,7
360,8
180,6

Tabela nr 7.
Wydatki planowane i zrealizowane w 2008 r. (w układzie rzeczowo-finansowym)

Lp.

1
1
2
3
4
5

4/

Wydatki według ich rodzajów

2
Niezaliczane do wynagrodzeń oraz na rzecz osób fizycz.
Różne na rzecz osób fizycznych
Stypendia różne
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Budżet wg
ustawy
(w tys. zł)

3
199,0
2,0
5,0
154.423,0
10.700,0

Budżet po
zmianach
(w tys. zł)

4
233,7
0,9
154.718,9
10.404,1

Wykonanie
(w tys. zł)

5
233,7
0,9
154.718,9
10.404,1

Wskaźnik %
(5:4)

6
100,0
100,0
100,0
100,0

W 2008 r. górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej) wynosiła 85.290 zł.
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Wydatki
W układzie wykonawczym budżet NIK, po stronie wydatków, został określony w wysokości 233.982 tys. zł. Wydatki zrealizowano w pełnej planowanej wysokości (w 100%), z uwzględnieniem przeniesienia środków dokonanych na podstawie decyzji
Prezesa NIK – stosownie do bieżąco weryfikowanych potrzeb.
Przeniesienie środków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków wynikało z potrzeby
oszczędności w jednych pozycjach wydatków oraz zwiększenia potrzeb w innych, zwłaszcza wydatków na realizację przedsięwzięcia remontowego, którym była likwidacja skutków pożaru w siedzibie Delegatury w Katowicach oraz na organizację
VII Kongresu EUROSAI w Krakowie w dniach 2-5 czerwca 2008 r.
Zmniejszeniu, w relacji do planu, uległy m.in. wydatki z tytułu składek ubezpieczeniowych, co było konsekwencją zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe4/. W grupie wydatków bieżących zmniejszono też
wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych, tłumaczeniami oraz zagranicznymi podróżami służbowymi.
Wygospodarowanie środków w innych pozycjach wydatków było skutkiem aktywnych działań podejmowanych w różnych
dziedzinach działalności, m.in.: integracji udzielanych zamówień publicznych (na sprzęt komputerowy, drobny sprzęt biurowy,
zakupu biletów na podróże zagraniczne u operatorów oferujących najkorzystniejsze połączenia i najniższe ceny).
Wydatki planowane i zrealizowane w 2008 r. ilustrują dane zawarte w tabeli nr 7. Wynika z nich, że oprócz zwiększenia
wydatków na przedsięwzięcia remontowe, o czym była już mowa, zwiększono także – w relacji do kwoty założonej w planie
– wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych i krajowych podróży służbowych, na co zostały przeznaczone opisane wyżej oszczędności.

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
X

2

3

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług rem. konserw. dot. obiektów zabytkowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (tel. komórkowa)
Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (tel. stacjonarna)
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz
Opłaty za administrowanie i czynsz
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Podatek od nieruchomości I opłaty na rzecz samorządu
Składki do organizacji międzynarodowych
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracow. niebędących czł. korp. służby cywil.
Fundusz dyspozycyjny
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego
Zakup akcesoriów komputerowych
Wydatki inwestycyjne
Razem

22.161,0
3.874,0
950,0
989,0
3.096,0
1.992,0
1.828,0
54,0
6.813,0
17,0
421,0
220,0
555,0
600,0
150,0
884,0
5.300,0
749,0
547,0
1.679,0
341,0
15,0
1.155,0
100,0
300,0
600,0
13.263,0
233.982,0

4
19.128,4
3.872,1
902,4
1.098,7
3.805,5
2.075,7
5.818,0
45,7
6.562,7
121,4
412,2
151,5
604,9
348,9
130,0
878,0
5.662,0
639,3
407,3
1.606,7
357,0
14,1
4,0
1.177,0
95,5
120,0
547,7
12.037,7
233.982,0

5
19.128,4
3.872,1
902,4
1.098,7
3.805,5
2.075,7
5.818,0
45,7
6.562,7
121,4
412,2
151,5
604,9
348,9
130,0
878,0
5.662,0
639,3
407,3
1.606,7
357,0
14,1
4,0
1.177,0
95,5
120,0
547,7
12.037,7
233.982,0

6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Strukturę zrealizowanych wydatków obrazuje tabela nr 8.

Tabela nr 8.
Wydatki (w układzie rzeczowo-finansowym) zrealizowane w latach 2007-2008
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Lp.

1
1
2
3
x
4
5
6
7
x

Struktura wydatków budżetowych

2
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pochodne od wynagrodzeń
Razem
Wydatki ogólnoadministracyjne
Podróże służbowe zagran. i krajowe
Zakupy majątkowe
Odpis na ZFŚS
Ogółem

Wykonanie w 2007 r.
struktura
(w tys. zł)
(w %)

Wykonanie w 2008 r.
struktura
(w tys. zł)
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

147.740,1
10.103,9
23.674,5
181.518,5
25.058,2
5.844,3
15.482,1
1.448,9

64,4
4,4
10,4
79,2
10,9
2,5
6,8
0,6

154.718,9
10.404,1
23.000,4
188.123,4
25.912,9
6.301,3
12.037,7
1.606,7

66,1
4,5
9,8
80,4
11,1
2,7
5,1
0,7

104,7
103,0
97,1
103,6
103,4
107,8
77,8
110,9

229.352,0

100,0

233.982,0

100,0

102,0

Główną pozycją były wydatki osobowe wraz ze składnikami pochodnymi od wynagrodzeń – 80,4%. Wydatki ogólnoadministracyjne (zabezpieczenie i utrzymanie w sprawności technicznej budynków, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia) stanowiły
11,1%, zakupy majątkowe – 5,1%, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2,7%, zaś obligatoryjny odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 0,7%.
Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych w 2008 r. ilustruje diagram nr 1.
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Diagram nr 1.
Struktura wydatków budżetowych NIK w 2008 r.

O proporcjach w strukturze wydatków przesądza, w głównej mierze, charakter działalności ustawowej NIK.

Omówienie ważniejszych grup wydatków w układzie rodzajowym
Wynagrodzenia osobowe
Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe w wysokości 154.718,9 tys. zł zostały wykorzystane w pełnej ich wysokości, tj. w 100%. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznaczono 10.404,1 tys. zł – środki na ten cel wykorzystano również
w 100%.
Wielkość i strukturę wydatków sfinansowanych w 2008 r. z funduszu wynagrodzeń osobowych ilustruje tabela nr 9.

Tabela nr 9.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1
2

Fundusz wynagrodzeń wykorzystany
w 2008 r. ( w tys. zł)
Wskaźnik struktury (w %)

Wynagrodzenia

Nagrody

Nagrody
jubileuszowe

Odprawy
emerytalne

Ogółem

3

4

5

6

7

131.775,4

17.505,8

3.605,1

1.832,6

154.718,9

85,2

11,3

2,3

1,2

100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w przeliczeniu na jeden etat oraz z uwzględnieniem wszystkich składników uposażenia oraz wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wyniosło w 2008 r. 8.674 zł.
Poza wypłatami obciążającymi wydatki budżetowe, pracownikom Izby wypłacano także świadczenia rozliczane w ciężar
składek ubezpieczeniowych ZUS. Ich wypłata związana była z nieobecnością w pracy usprawiedliwioną zwolnieniami lekarskimi oraz wynikała z uprawnień do zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych nabytych przez pracowników na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Wielkość i strukturę tych świadczeń w 2008 r. ilustruje tabela nr 10.

Tabela nr 10.
Świadczenia rozliczone w 2008 r. w ciężar składek ubezpieczeniowych ZUS

Lp.

1
1
2
3
4
x
1/

Ogółem
(w tys. zł)

Rodzaj świadczenia

2
Zasiłki chorobowe 1/
Zasiłki opiekuńcze 2/
Zasiłki macierzyńskie
Świadczenia rehabilitacyjne
Razem

z tego:
Centrala

Delegatury

Struktura
(w %)

3

4

5

6

1.031,2
140,5
227,1
5,4
1.404,2

478,1
94,5
176,0
748,6

553,1
46,0
51,1
5,4
655,6

73,4
10,0
16,2
0,4
100,0

Za okres ponad 33 dni choroby. 2/ Opieka nad chorym członkiem rodziny.

81

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Ogólne dane o wykorzystaniu funduszu wynagrodzeń w 2008 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W 2008 r. pracownikom Izby wypłacono, przysługującą im na podstawie przepisów ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników sfery budżetowej, tzw. trzynastkę w wysokości 10.404,1 tys. zł. Wydatki z tego tytułu naliczono
w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za czas efektywnie przepracowany w roku poprzedzającym rok budżetowy. Różnicę między wielkością planowaną (określoną w układzie wykonawczym budżetu) a faktycznie
wypłaconą z tego tytułu, w wysokości 295,9 tys. zł, przeniesiono decyzją Prezesa NIK, do wynagrodzeń osobowych (środki te
przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń osobowych, nie powodując skutków finansowych w następnym roku budżetowym).

Pochodne od wynagrodzeń
Podobnie jak w latach poprzednich, NIK była w 2008 r. płatnikiem składek ZUS i na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę do naliczenia składek na ZUS stanowiły wydatki z tytułu: wynagrodzeń
osobowych (z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło.
Wysokość składek planowanych i odprowadzonych z tych tytułów ilustruje tabela nr 11.

Tabela nr 11.
Ogólne dane o planowanych i odprowadzonych w 2008 r. składkach ZUS i na Fundusz Pracy

Lp.

Wyszczególnienie

1
1
2
x

Plan po zmianach

2
Składki na ZUS
Składka na Fundusz Pracy
Razem

Wykonanie

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

19.128,4
3.872,0
23.000,4

19.128,4
3.872,0
23.000,4

100,0
100,0
100,0

W 2008 r. składki na ZUS i Fundusz Pracy stanowiły 9,8% wydatków budżetowych i były niższe od analogicznych wydatków w poprzednim roku o 2,9 pkt procentowego.
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Wydatki ogólnoadministracyjne
Wydatki ogólnoadministracyjne stanowiły w 2008 r. 11,1% ogólnego budżetu NIK. Środki na ten cel w wysokości
25.912,9 tys. zł wykorzystano w 100%.
Rzeczowy zakres wydatków zaliczanych do tej grupy, obejmuje szeroki wachlarz pozycji. Największy udział miały nakłady na zakup usług remontowych (głównie naprawy, konserwacja urządzeń i roboty remontowo-budowlane). Wyniosły one
5.939,5 tys. zł i stanowiły w ich strukturze 22,9%. Znaczną część tej kwoty (2.909,7 tys. zł) przeznaczono na sfinansowanie
wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru w siedzibie Delegatury w Katowicach. Pozostałą kwotę wykorzystano
na sfinansowanie robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych NIK oraz pokrycie kosztów napraw sprzętu i urządzeń
technicznych, stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych.
Do ogólnoadministracyjnych zakwalifikowano także większość wydatków związanych z organizacją VII Kongresu EUROSAI w wysokości 2.463,4 tys. zł (z ogólnej kwoty wydatków, które wyniosły 2.706,9 tys. zł), m.in. z tytułu opłat za organizację i obsługę (1.170,7 tys. zł), wynajęcie i udostępnienie części budynku Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w dniach 31 maja – 5 czerwca (777,7 tys. zł) oraz tłumaczeń (281,8 tys. zł).
Ważniejsze pozycje zaliczone do grupy wydatków ogólnoadministracyjnych zestawiono w tabeli nr 12.
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Tabela nr 12.
Struktura wydatków ogólnoadministracyjnych zrealizowanych w 2008 r.

Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
X
1/

Wykonanie
(w tys. zł)

Ważniejsze pozycje wydatków ogólnoadministracyjnych

2

Struktura
(w %)

3

Materiały i sprzęt biurowy
Akcesoria i materiały komputerowe
Paliwo samochodowe i części zamienne
Prenumerata dzienników urzędowych, prasy, zakup książek
Dostawa energii (elektrycznej, cieplnej), wody
Usługi remontowe
Usługi telekomunikacyjne (telefonia komórkowa i stacjonarna)
Pozostałe usługi (monitoring, drukarskie, komunalne itp.)
Usługi dostępu do Internetu
Wydatki na szkolenia
Wynagrodzenia bezosobowe
Usługi informatyczne
Obsługa delegacji zagranicznych i tłumaczenia
Ubezpieczenia majątkowe i samochodowe
Wpłaty na PFRON
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe 1/
Razem

4

2.241,4
667,7
692,5
516,2
2.075,6
5.939,5
756,4
2.775,7
412,2
1.790,5
642,0
2.208,6
1.698,7
407,3
902,4
234,6
1.951,6
25.912,9

8,6
2,6
2,7
2,0
8,0
22,9
2,9
10,7
1,6
6,9
2.5
8,5
6,6
1,6
3,5
0,9
7,5
100,0

M.in. składka do organizacji międzynarodowych, podatki, opłaty.

Na roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne i konserwatorskie w wydatkowano w 2008 r. 5.939,5 tys. zł. Strukturę zrealizowanych wydatków na działalność remontową ilustruje tabela nr 13.

Tabela nr 13.
Struktura zrealizowanych w 2008 r. wydatków na roboty remontowo-budowlane, konserwacyjne i konserwatorskie
Kwota
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1

1/

2

Struktura
(w %)

3

4

4.995,2

84,1

823,4

13,8

322,1
183,8
122,5
171,9
23,1

5,4
3,1
2,0
2,9
0,4

3.654,8
2.909,7
212,0

61,6
49,0
3,6

Malowanie pomieszczeń 3/ (Gdańsk, Rzeszów, Wrocław i Zielona Góra)
Pozostałe prace remontowe 4/ (Białystok, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Rzeszów)

190,8
184,9
157,4

3,2
3,1
2,7

3
3.1
3.2
3.3

Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
Odnowienie elewacji budynku technicznego wraz z wymianą okien
Remont sal komputerowych oraz korytarza
Pozostałe prace remontowe (remont komina)

517,0
397,0
91,0
29,0

8,7
6,7
1,5
0,5

II.
III.

Naprawa i konserwacja sprzętu i środków transportu
Usługi remontowo-konserwatorskie budynków zabytkowych (Olsztyn i Szczecin)

822,9
121,4

13,8
2,1

x

Ogółem

5.939,5

100,0

I.

Prace remontowo-budowlane

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Centrala NIK
Remont elewacji budynku A
Remont pomieszczeń biurowych i korytarzy
Remont mieszkań służbowych
Remont garażu (wymiana posadzki oraz remont wjazdu)
Pozostałe prace remontowe 1/

2
2.1
2.2
2.3

Delegatury NIK
Usuwanie skutków pożaru (Katowice – dach, wnętrze budynku)
Zabezpieczenie budynku przed wilgocią (Łódź)
Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian 2/ (Lublin)

2.4
2.5

2/

3/

Przygotowanie konstrukcji stropu pod wzmocnienie. Po uprzednim odgrzybieniu i dociepleniu. Biurowych i korytarzy wraz z wymianą wykładziny. 4/ Wymiana tynków w piwnicach, oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, przyłącza c.o., malowanie elewacji, konserwacja klimatyzatorów, remont kominów.
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Lp.

W tabeli nr 14 zamieszczono dane ilustrujące nakłady poniesione w okresie ostatnich 5 lat na prace remontowe w budynkach pozostających w trwałym zarządzie NIK.

Tabela nr 14.
Nakłady na remonty budynków w latach 2004-2008

Lp.

Obiekty
administrowane przez

1

2004 r.

2005 r.

w tys. zł
2006 r.

2007 r.

3

4

5

6

7

3.728,0
1.404,0
5.132,0

3.929,6
1.152,7
5.082,3

3.275,4
3.343,1
6.618,5

791,7
5.725,4
6.517,1

823,4
4.293,2
5.116,6

2

1
2
x

Centralę NIK
Delegatury
Razem

2008 r.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
Wydatki z tytułu podróży służbowych należą w NIK, poza wynagrodzeniami, do wydatków związanych bezpośrednio z realizacją zadań ustawowych. Wydatki te wyniosły 6.301,3 tys. zł i stanowiły 2,7% ogólnego budżetu Izby.
Dane z tego zakresu, w podziale na podróże krajowe i zagraniczne, zawiera tabela nr 15.

Tabela nr 15.
Wydatki na podróże służbowe, planowane i poniesione w 2008 r.

Lp.

Plan po zmianach
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1

2

1
2
x

Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Razem

Wykonanie
(w tys. zł)

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

5.662,0
639,3
6.301,3

5.662,0
639,3
6.301,3

100,0
100,0
100,0

Podróże służbowe krajowe
Wydatki związane z delegacjami służbowymi na terenie kraju były realizowane według zasad ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w jednostce budżetowej, z jednym wyjątkiem – przysługującego, na podstawie przepisów ustawy o NIK, pracownikom wykonującym lub nadzorującym czynności kontrolne uprawnienia do pobierania diet podwyższonych o 100%, w stosunku do diety ogólnokrajowej.
Strukturę wydatków poniesionych w 2008 r. na podróże służbowe krajowe ilustrują dane w tabeli nr 16.

Tabela nr 16.
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Struktura wydatków na podróże służbowe krajowe, poniesionych w 2008 r.

Lp.

Wydatki na podróże służbowe krajowe

1
1
2
3
x

2
Diety
Noclegi
Przejazdy PKP, PKS itp.
Razem

Zrealizowane wydatki
(w tys. zł)

3
1.551,1
1.897,6
2.213,3
5.662,0

Struktura
(w %)

4
27,4
33,5
39,1
100,0

Największy udział w strukturze wydatków na podróże służbowe krajowe miały przejazdy. Wyniosły one 2.213,3 tys. zł
i stanowiły 39,1% kwoty środków wydatkowanych w tej grupie. W porównaniu z 2007 r. wzrosły one o 547,8 tys. zł, tj. o 5,4 pkt
procentowego, natomiast wydatki z tytułu wypłaconych diet (1.551,1 tys. zł) – zmniejszyły się o 5,5 pkt procentowego. Powyższe zmiany były konsekwencją powrotu pracowników do miejsca rozpoczęcia kontroli i niekorzystania z noclegów.
W tabeli nr 17 przedstawiono dane o poniesionych w 2008 r. wydatkach na podróże służbowe krajowe, w podziale na
delegatury i centralę NIK.
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Tabela nr 17.
Wydatki na podróże służbowe krajowe, poniesione w 2008 r. (centrala i delegatury)
w tys. zł
Lp.

Jednostka organizacyjna

1

2
Centrala 1/
Delegatury 2/
Ogółem

1
2
x
1/

Przejazdy

Diety

Noclegi

3

4

5

387,2
1.826,1
2.213,3

376,3
1.174,8
1.551,1

1.021,4
876,2
1.897,6

Razem

6
1.784,9
3.877,1
5.662,0

Łącznie z Delegaturą w Warszawie. 2/ Łącznie z Ośrodkiem Szkoleniowym w Goławicach.

W porównaniu z 2007 r. wydatki na służbowe delegacje krajowe zwiększyły się o 722,6 tys. zł, tj. o 14,6%, z tego w jednostkach terenowych o 273,1 tys. zł a w centrali NIK – o 449,5 tys. zł. Wzrost wydatków w tej grupie jest rezultatem większej
ilości zrealizowanych kontroli w stosunku do przyjętych założeń, jak również wyjazdów związanych z organizacją i uczestnictwem pracowników w VII Kongresie EUROSAI w Krakowie (205,3 tys. zł).

Podróże służbowe zagraniczne
Wydatki związane z zagranicznymi delegacjami służbowymi były realizowane według ogólnych zasad odnoszących się do
stawek diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych poza granicami kraju. Główną pozycję stanowiły wydatki związane
ze współpracą bilateralną i wielostronną z innymi najwyższymi organami kontroli i organizacjami międzynarodowymi, których
udział w tej grupie wydatków wyniósł 47,5%.
Strukturę poniesionych w 2008 r. wydatków na zagraniczne podróże służbowe ilustruje tabela nr 18.

Tabela nr 18.
Struktura wydatków na zagraniczne podróże służbowe, poniesionych w 2008 r.

Wydatki na zagraniczne podróże służbowe

1

2

Zrealizowane
wydatki (w tys. zł)

Struktura
(w %)

3

4

1
2

Kontrola polskich przedstawicielstw zagranicznych
Udział w przedsięwzięciach EUROSAI i INTOSAI oraz w pracach ich grup roboczych

191,9
143,9

30,0
22,5

3

Współpraca bilateralna i wielostronna z innymi najwyższymi organami kontroli oraz organizacjami międzynarodowymi

303,5

47,5

x

Razem

639,3

100,0

W porównaniu z 2007 r. wydatki na służbowe delegacje zagraniczne zmniejszyły się o 265,6 tys. zł, m.in. dzięki możliwości ograniczania składu osobowego ekip, korzystania z noclegów w pokojach gościnnnych polskich placówek zagranicznych
w wypadku wyjazdów związanych z kontrolą przedstawicielstw zagranicznych, a także z możliwości nieodpłatnego lub częściowego sfinansowania pobytu przez przyjmujących wizyty organizatorów spotkań.

Zakupy majątkowe
Na zakupy majątkowe przeznaczono w 2008 r. środki w wysokości 12.037,7 tys. zł. Wykorzystano je w pełnej wysokości,
tj. w 100%, głównie na sfinansowanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych (56,5%) oraz zakup gotowych składników majątkowych (43,5%).
Wielkość i strukturę środków wykorzystanych w minionym roku na zakupy majątkowe ilustruje tabela nr 19.

85

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

Lp.

Tabela nr 19.
Struktura wydatków poniesionych w 2008 r. na zakupy majątkowe

Lp.

Wydatki
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

1

Bud¿et Najwy¿szej Izby Kontroli

I.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
II.
1
2
3
4
5
x

2

Struktura
(w %)

3

Zakup gotowych składników majątkowych
Urządzenia komputerowe i oprogramowanie, z tego:
– komputery przenośne
– komputery stacjonarne
– drukarki stacjonarne i przenośne
– sprzęt TEMPEST
– tablety
– przełączniki 3 COM (upgrade)
– monitory LCD
– stacje robocze dla pracowników Wydziału Teleinformatyki
– systemy bezpieczeństwa 1/
– licencje Novell
– licencje Zintegrowany System Zarządzania
– macierz i backup SAN
– serwery
– pozostałe
Środki transportu 2/
Sprzęt biurowy i urządzenia techniczne, z tego:
– cyfrowe drukarko-kopiarki
– klejarka
– nagłośnienie sali konferencyjnej
– telefonia stacjonarna
– pozostałe urządzenia 3/
Nakłady na adaptację i modernizację obiektów NIK
Dostosowanie bud. A i B centrali i Ośrodka Szkolen. do wymogów p.poż.
Rozbudowa i modernizacja sieci LAN 4/ w centrali NIK
Adaptacja pomieszczeń strychowych 5/ (Delegatura w Opolu)
Instalacja wentylacji 6/ (Delegatura w Katowicach)
Pozostałe 7/
Razem

4

5.233,8
3.782,5
625,1
420,8
68,0
154,1
228,3
215,3
47,8
100,6
503,9
406,4
180,0
325,3
92,5
414,4
614,5
836,8
231,0
144,7
122,9
123,7
214,5
6.803,9
3.538,8
2.477,7
304,9
127,6
354,9
12.037,7

43,5
31,4
5,2
3,5
0,6
1,3
1,9
1,8
0,4
0,8
4,2
3,4
1,5
2,7
0,8
3,4
5,1
7,0
1,9
1,2
1,0
1,0
1,8
56,5
29,4
20,6
2,5
1,1
2,9
100,0

1/
Centralne zarządzanie bezpieczeństwem i bezpieczeństwo danych w komputerach przenośnych SSL VPN. 2/ Samochody osobowe i furgon. 3/ M.in. klimatyzatory, projektory, cyfrowy multiplekser z rejestracją obrazu, wymiana szablonów uprawniających do wjazdu. 4/ Wraz z wydzieleniem zasilania komputerowego
z instalacji elektrycznej. 5/ Na III piętrze na salę konferencyjną. 6/ Oraz zabezpieczeń ppoż. w starym budynku. 7/ M.in. przebudowa sanitariatów (Delegatura
w Gdańsku), okablowanie strukturalne (Delegatura w Kielcach), instalacja klimatyzacji (Delegatury w Gdańsku, Katowicach, Łodzi i Szczecinie).

W 2008 r., na skutek technicznego zużycia oraz w wyniku sprzedaży, spisano i wycofano z eksploatacji środki o wartości
4.744 tys. zł, w tym m.in. sprzęt komputerowy. Strukturę zmniejszeń majątku trwałego NIK w 2008 r., z tytułów o których jest
mowa, ilustruje tabela nr 20.

Tabela nr 20.
Zmniejszenia wartości środków trwałych w 2008 r. (według ich rodzaju)
Lp.

1
1
1.1
2
x

86

Środki trwałe wycofane z eksploatacji

2
Maszyny i urządzenia techniczne
– w tym: sprzęt komputerowy
Środki trwałe sklasyfikowane w pozostałych grupach
Razem

Wartość (w tys. zł)

Struktura (w %)

3

4

4.026
3.959
718
4.744

84,9
83,4
15,1
100,0

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Środki budżetowe przeznaczone na ten cel w wysokości 1.606,7 tys. zł odpisane zostały na Fundusz zgodnie z obowiązującymi zasadami. Środki z odpisu odprowadzane były w terminach wymaganych ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy i wykorzystywane na cele określone regulaminem. Odpis na Fundusz,
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego, wyniósł 906,61 zł (na emeryta 151,10 zł). Wyliczony został wskaźnikiem 37,5% od
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2007 r.5/
Podział środków funduszu między jednostki organizacyjne Izby dokonany został proporcjonalnie do przeciętnej, planowanej liczby zatrudnionych pracowników i emerytów objętych opieką socjalną. Pod koniec roku kwota odpisu skorygowana została do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w tych jednostkach (w kwotach zbiorczych ich udział był następujący:
centrala – 872,4 tys. zł (54,3%) i delegatury – 734,3 tys. zł (45,7%).

Nieruchomości użytkowane przez NIK
Według stanu na 31 grudnia 2008 r., jednostki organizacyjne NIK użytkowały 18 nieruchomości (budynków) stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w trwałym zarządzie NIK. W roku sprawozdawczym nie zaszły żadne zmiany
w strukturze własnościowej nieruchomości użytkowanych przez Izbę.
Dane o tych nieruchomościach zawiera tabela nr 21.

Tabela nr 21.
Nieruchomości użytkowane przez NIK (stan na 31 grudnia 2008 r.)
Jednostka
Organizacyjna

Adres

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

5/

Centrala NIK
i Delegatura
w Warszawie
Del. Białystok
Del. Bydgoszcz
Del. Gdańsk
Del. Katowice
Del. Kielce
Del. Kraków
Del. Lublin
Del. Łódź
Del. Olsztyn
Del. Opole
Del. Poznań
Del. Rzeszów
Del. Szczecin
Del. Wrocław
Del. Zielona Góra

ul. Filtrowa 57
ul. Lubkowska 7/9 – garaż i warsztaty
Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach
ul. Akademicka 4
ul. Wały Jagiellońskie 12
ul. Wały Jagiellońskie 36
ul. Powstańców 29
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
ul. Łobzowska 67
ul. Okopowa 7
ul. Kilińskiego 210
ul. Artyleryjska 3E
ul. Krakowska 28
ul. Dożynkowa 9H
ul. Kraszewskiego 8
ul. Jacka Odrowąża 1
ul. J. Piłsudskiego 15/17
ul. Podgórna 9A

Właściciel – forma użytkowania

4
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
Skarb Państwa, NIK – trwały zarząd
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Wynoszącego 2.417,63 zł.
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Opinia Audytora Wewnętrznego NIK
W 2008 r. realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli była poddawana bieżącej analizie i weryfikacji pod kątem zdyscyplinowania wydatków oraz racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. Proces finansowania wydatków, realizowany
proporcjonalnie do upływu czasu, oraz monitorowanie realizowania budżetu, umożliwiły prawidłowe wykonanie ustawowych
zadań NIK.
Realizacja budżetu Najwyższej Izby Kontroli w 2008 r. została zbadana przez Audytora Wewnętrznego NIK. Stosując kryteria: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności, Audytor Wewnętrzny NIK ocenił gospodarkę
finansową, z uwzględnieniem realizacji dochodów i wydatków oraz prawidłowości ich dokumentowania.
Badanie, którym objęto dokumentację dotyczącą planowania dochodów i wydatków oraz budżetu zadaniowego, dokumentację księgową (dzienniki, księgę główną i księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, bilans na dzień 31 grudnia 2008 r.,
rachunek zysków i strat, zmiany w funduszu NIK) oraz dokumentację przetargową, przeprowadzono stosownie do postanowień: rozdziału 5 ustawy o finansach publicznych, Standardów kontroli NIK i Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej
Praktyki Audytu Wewnętrznego. Ocenę dokonaną z uwzględnieniem wspomnianych wyżej kryteriów odniesiono do: ustawy
budżetowej na rok 2008, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw i aktów wykonawczych.
Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w sposób umożliwiający wyrażenie niezależnej opinii o badanym przedmiocie. Obejmowało ono poprawność przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, ich stosowanie oraz wyniki sprawdzenia
(na podstawie dzienników i ksiąg rachunkowych) księgowań (wybranych metodą monetarną) 124 dowodów na kwotę ponad
15 mln zł. Sprawdzono prawidłowość planowania i realizacji dochodów, legalność, rzetelność, celowość i gospodarność planowania i realizacji wydatków, w tym wydatków majątkowych, zbadano pod względem legalności, prawidłowości, przejrzystości
i jawności 17 postępowań o zamówienia publiczne (o wartości ponad 7,8 mln zł), prawidłowość, rzetelność, poprawność
i przejrzystość ewidencji finansowo-księgowej, rzetelność, prawidłowość, jawność i terminowość rocznych łącznych sprawozdań, na które składały się sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 r.: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian
w funduszu oraz sprawozdania: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-N i Rb-Z.
Według Audytora Wewnętrznego NIK, wyniki badania i zgromadzone dowody dają podstawę do wyrażenia pozytywnej
opinii o funkcjonowaniu systemu finansowo-księgowego w NIK. Zbadane dokumenty finansowe rzetelnie i przejrzyście przedstawiały wszystkie informacje istotne dla oceny gospodarki majątkowej i finansowej na dzień 31 grudnia 2008 r. Sporządzone
zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych i były zgodne z wpływającymi na ich treść przepisami prawa. Wydatki były dokonywane
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (czyli wydajnie), w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. W grupie wydatków majątkowych nie stwierdzono niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków, co
świadczy o prawidłowym ich planowaniu (sprzyjał temu strategiczny, czteroletni plan inwestycji i wydatków inwestycyjnych).
Taki sposób planowania umożliwił uzasadnione i celowe przenoszenie kwot wydatków wewnątrz budżetu.
NIK opracowała także budżet zadaniowy na 2008 r., w powiązaniu z przewidzianymi do realizacji zadaniami na lata 20072009. Oceniając działania na rzecz osiągania celów określonych i przyjętych dla budżetu zadaniowego NIK na lata 2007-2009
w okresie 2008 r. oraz zadań zaplanowanych do realizacji w tym budżecie na 2008 r.6/, Audytor Wewnętrzny NIK stwierdziła,
że osiąganie celów oraz wykonywanie zadań odbywało się zgodnie z założonym wcześniej planem.

6/
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NIK wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które przedkłada Sejmowi RP. Może też przeprowadzać kontrole doraźne. Plan pracy zawiera tematy kontroli podejmowanych na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady
Ministrów, a także podejmowanych przez NIK z własnej inicjatywy1/. Zasady jego konstruowania oraz kryteria wyboru tematów kontroli określają Standardy kontroli NIK i wytyczne
ich stosowania. Stanowią one, że pierwszeństwo przysługuje zadaniom, które Izba jest zobowiązana podjąć z mocy prawa. Pozostałe planowane są zgodnie z głównymi kierunkami kontroli uchwalonymi przez Kolegium NIK. Umożliwia to określenie propozycji tematycznych,
a następnie wybór tematów i przypisanie ich departamentom kontrolnym i delegaturom,
zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. Pozwala też ustalić wielkości nakładu pracy
i środków niezbędnych do terminowego wykonania poszczególnych zadań. Opisane zasady,
kryteria i zalecenia wspomagają proces kształtowania planu – tworzą warunki do koncentrowania działalności kontrolnej na najważniejszych zagadnieniach w funkcjonowaniu państwa.
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Metodyka planowania działalności kontrolnej
Proces planowania poprzedzony jest stałym gromadzeniem i analizowaniem danych, a następnie rozpoznawaniem
istotnych aspektów w obszarach kontrolowanych przez NIK. Śledzone są zmiany legislacyjne, analizie poddawane są dane
statystyczne, plany i programy rządowe, a także publikacje i informacje prezentowane w środkach masowego przekazu. W
procesie tym wykorzystywane są też wyniki wcześniejszych kontroli, dokumenty mające związek z bieżącymi pracami Sejmu
i Senatu, wpływające do NIK skargi i wnioski. Wszystkie te rodzaje aktywności umożliwiają bieżące aktualizowanie informacji
i wiedzy o obszarach podlegających kontroli, pod kątem ewentualnego występowania nieprawidłowości.
Planowanie ma charakter długo- i krótkookresowy. Długookresowe (strategiczne) jest realizowane z wykorzystaniem
wyników analizy sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Służy określeniu głównych kierunków kontroli przyjmowanych
na okresy trzyletnie. Corocznie natomiast dokonywany jest, w ramach tych kierunków, wybór obszarów badań kontrolnych.
Umożliwia to koncentrowanie działalności kontrolnej w wybranych dziedzinach, dokonywanie ustaleń według jednolitych zasad i maksymalizację efektów przeprowadzonych kontroli.
Podstawą planowania rocznego, w ramach obszarów badań kontrolnych, są własne propozycje Izby, uzupełnione sugestiami nadesłanymi przez Marszałków Sejmu i Senatu, Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów oraz ewentualnie sugestiami
innych organów władzy publicznej. Badania programowane są w taki sposób, aby ich wyniki umożliwiały identyfikację przyczyn
i mechanizmów stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwa – w sferach podlegających kontroli NIK. Do rocznego planu pracy NIK włączane są też – z mocy prawa – tematy zlecone przez Sejm RP i jego organy.

Główne kierunki kontroli
W dniu 14 grudnia 2005 r. Kolegium NIK uchwaliło główne kierunki kontroli na lata 2006-2008, skorelowane z ideą
państwa przyjaznego obywatelowi, oszczędnego, gospodarującego majątkiem dla pożytku publicznego. Pierwszy z nich
nawiązuje do obowiązków państwa w organizowaniu życia publicznego i nadaniu mu odpowiednich ram prawnych. Państwo przyjazne nie tylko ma zapewnić obywatelowi możliwość nieskrępowanego korzystania ze wszystkich konstytucyjnych
praw, ale powinno być nastawione wobec niego życzliwie: stara się trafnie odczytywać i zaspokajać – w miarę posiadanych
możliwości – autentyczne potrzeby obywateli, ułatwia im załatwianie ich spraw, pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów. Państwo oszczędne, to państwo, które na własne funkcjonowanie zużywa tylko tyle środków, ile jest nieodzownie
potrzebne, w sposób celowy, bez rozrzutności i marnotrawstwa. Badana w ramach tego kierunku sprawność administracji
publicznej oznacza zdolność osiągania zakładanych efektów przy relatywnie najniższych nakładach, przestrzeganie służących temu celowi przepisów i procedur, unikanie zbędnych wydatków i niepotrzebnych kosztów. Natomiast Państwo
gospodarne, to państwo zarządzające efektywnie publicznym mieniem – osiągnięte korzyści wykorzystuje ku pożytkowi
obywateli. Kieruje się rachunkiem ekonomicznym, stosuje skuteczne metody zarządzania, prowadzi działalność przynoszącą zyski. Nie dopuszcza do czerpania nieuzasadnionych korzyści przez niepaństwowe podmioty, którym Skarb Państwa
1/
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sprzedaje, oddaje w użytkowanie lub wydzierżawia składniki mienia publicznego lub z którymi prowadzi wspólne przedsięwzięcia gospodarcze itp.
Główne kierunki kontroli w 2008 r. oraz określone dla nich obszary badań kontrolnych ilustruje schemat nr 1.

Schemat nr 1.
Główne kierunki kontroli i obszary badań kontrolnych NIK w 2008 r.

Główne kierunki
kontroli

Państwo przyjazne
obywatelowi

Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne; gospodarowanie zasobami pracy, przeciwdziałanie bezrobociu; dostępność i jakość edukacji; funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia,
z uwzględnieniem dostępności i jakości świadczeń medycznych; funkcjonowanie organów
inspekcji i nadzoru; życie w czystym środowisku i bezpieczeństwo ekologiczne; pomoc
socjalna i zabezpieczenie społeczne i pomoc rodzinie; jakość i sprawność obsługi obywatela
przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne; gospodarowanie nieruchomościami
i ewidencja gruntów; pomoc osobom niepełnosprawnym.

Państwo
oszczędne

Stan finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dochodów publicznych; gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych
i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej; koszty funkcjonowania administrcji publicznej,
z uwzględnieniem standaryzacji (ujednolicanie opisów stanowisk i wyposażenia, określanie
zasad kształtowania wynagrodzeń); pomoc publiczna i udzielanie dotacji; realizacja inwestycji
finansowanych ze środków publicznych, w tym inwestycji wieloletnich; pozyskiwanie, wykorzystanie i zarządzanie środkami Unii Europejskiej i instytucji pozaunijnych, z uwzględnieniem
upraszczania procedur.

Państwo
gospodarne

Zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa (w tym przez agencje państwowe),
majątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych; procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych; rozwój
i utrzymanie infrastruktury

Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, w procesie przygotowywania programów kontroli uwzględnionych w Planie pracy
NIK na 2008 r., określając podejście kontrolne i metodykę kontroli odnoszącą się do celów i zakresu ustalonego dla każdej
kontroli, a także istotnych obszarów ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, obowiązywała generalna zasada uwzględniania
w tych dokumentach dwóch aspektów, traktowanych jako niezbędny element tematyki podejmowanych badań kontrolnych:

Schemat nr 2.
Niezbędne elementy tematyki podejmowanych w 2008 r. badań kontrolnych, ujmowane w programach kontroli
Elementy
tematyki
kontroli

Opis zadañ wyznaczonych do realizacji
w obszarze badań kontrolnych
Badanie obszarów
zagrożonych korupcją

Identyfikowanie, w ramach każdej kontroli, zwłaszcza w badanych obszarach styku interesu
publicznego i prywatnego, zagrożenia korupcją i mechanizmów korupcjogennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występowanie konfliktu interesów w sferze publicznej

Analiza funkcjonowania
systemu kontroli
wewnętrznej

Przeprowadzanie takich analiz podczas każdej kontroli dotyczącej działalności administracji
publicznej

Wykorzystanie sugestii w sprawie tematów kontroli
W procesie planowania rocznego wykorzystywane są, jako uzupełnienie własnych propozycji tematów kontroli, także
sugestie zgłaszane przez Marszałków Sejmu, Senatu i Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów, jak również propozycje
innych organów władzy publicznej, zbieżne z przyjętymi przez NIK obszarami badań kontrolnych. Dane o liczbie sugestii
zgłoszonych i wykorzystanych w projekcie Planu pracy NIK na 2008 r., z podziałem na organy zgłaszające sugestie, ilustruje
tabela nr 1.
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Obszary badañ kontrolnych

Tabela nr 1.
Wykorzystanie sugestii tematów kontroli zgłoszonych do Planu pracy NIK w 2008 r.

Lp.

Organ zgłaszający sugestię kontroli

1
1
2
3
4
5
x

Liczba sugestii
zgłoszonych
przyjętych 1/

2
Prezydent RP 2/
Komisje Sejmu RP 3/
Marszałek Senatu RP
Prezes Rady Ministrów 4/
Rzecznik Praw Obywatelskich
Razem

Wskaźnik %
(4:3)

3

4

5

8
48
26
26
8
116

5
46
5
13
1
70

62,5
95,8
19,2
50,0
12,5
60,3

1/

W tym również w ramach kontroli doraźnych. 2/ Przekazane przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 3/ Przekazane przez Marszałka Sejmu RP. 4/ Przekazane
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogólne dane o kontrolach planowanych na 2008 r.
Plan pracy NIK na 2008 r. obejmował 271 kontroli, z tego 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r., 73 inne kontrole (koordynowane i niekoordynowane), rozpoczęcie 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2008 r. oraz kontynuację 4
kontroli z Planu pracy NIK na 2007 r. W Planie zdecydowaną większość stanowiły kontrole koordynowane, a więc kontrole wykonywane według jednego programu przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną2/. W ciągu roku Kolegium NIK dokonało
zmian w Planie – wprowadziło 4 nowe tematy kontroli oraz skreśliło 3 tematy. W wypadku jednej kontroli zmieniono jednostkę
organizacyjną wyznaczoną do jej przeprowadzenia.
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Zlecenia Sejmu RP, wnioski Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów
NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz
z własnej inicjatywy3/.
Na zlecenie Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, NIK przeprowadziła kontrolę procesu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora przemysłu stoczniowego w latach 2005-2007. Postępowanie kontrolne zostało zakończono w listopadzie 2008 r.
Komisja Skarbu Państwa Sejmu RP zleciła przeprowadzenie kontroli w zakresie legalności oraz gospodarności w wykorzystywaniu mienia państwowego przez Telewizję Polską SA. Komisja wskazała także na potrzebę kontroli wykonania przez
TVP obowiązków nałożonych ustawą o radiofonii i telewizji, m.in. w zakresie rozliczania się z wykorzystania wpływów z opłat
abonamentowych. Wnioskowaną kontrolę uwzględniono w Planie pracy NIK na 2009 r. (w ramach kontroli pn. Gospodarowanie przez Telewizję Polską SA mieniem Skarbu Państwa oraz wykonywanie zadań nadawcy publicznego).
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP zleciła przeprowadzenie kontroli, dotyczącej prawidłowości gospodarowania przez Polską Akademię Nauk posiadanym majątkiem trwałym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dzierżawy
i sprzedaży nieruchomości dokonanych przez PAN, w tym nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jazgarzewskiej 17.
Postępowanie kontrolne rozpoczęto w lipcu 2008 r., a zakończono w styczniu 2009 r.
Prezydent RP zwrócił się do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez organy państwa
nadzoru nad bezpieczeństwem sieci przesyłowych energii elektrycznej. Wnioskowane badania zrealizowano w ramach dwóch
kontroli – planowej, w zakresie restrukturyzacji sektora elektroenergetyki, oraz doraźnej dotyczącej bezpieczeństwa sieci energetycznych. Badanie tej tematyki przeprowadzono w okresie od sierpnia do grudnia 2008 r.
Wiceprezes Rady Ministrów zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przebiegu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Czynności kontrolne w Rządowym Centrum
Legislacji oraz Ministerstwie Gospodarki zostały zakończone w listopadzie 2008 r. Wyniki kontroli NIK przedstawiła wnioskodawcy.

2/

Podaną w Planie pracy NIK na 2008 r. liczbę kontroli należy traktować jako liczbę zadań kontrolnych obejmujących wiele kontroli jednostkowych.

3/

Art. 6 ust. 1 ustawy o NIK.
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Struktura zrealizowanych kontroli planowych
W 2008 r. zakończono łącznie 165 kontroli, z tego 97 kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r. i 68 pozostałych
kontroli planowych (rozpoczęto również kontrole wykonania budżetu państwa w 2008 r.).
Kontrola wykonania budżetu państwa w 2008 r. umożliwiła finansowe rozliczenie skontrolowanych jednostek, łącznie ze
zbadaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat sprawozdań budżetowych. Dokonano też oceny finansowego rozliczenia wykonania budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu państwa jako całości. Oceniono
również zgodność wykonania budżetu z ustawą budżetową, przepisami ustawy o finansach publicznych i innymi przepisami
regulującymi zasady gospodarowania środkami publicznymi oraz zbadano przestrzeganie przepisów ustaw Prawo zamówień
publicznych i o rachunkowości.
Przeprowadzenie kontroli wykonania budżetu państwa, z uwagi na termin sporządzenia i przedłożenia Sejmowi Analizy
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, jest poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Na jej przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników (w tym informacji o wynikach kontroli wykonania budżetu w poszczególnych
jego częściach oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji), kontrolerzy przeznaczyli w ub.r. prawie
24% czasu pracy.
Proporcje między kontrolami budżetowymi i pozostałymi planowymi, a także wykorzystanie czasu pracy na poszczególne
rodzaje kontroli, przedstawiają diagramy nr 1 i nr 2.

Diagram nr 1.
Struktura kontroli planowych zrealizowanych w 2008 r.

41,2 % Pozostałe kontrole planowe

Diagram nr 2.
Struktura czasu pracy wykorzystanego na poszczególne rodzaje kontroli w 2008 r.

23,7 % Kontrole budżetowe
Inne kontrole planowe

60,6 %
15,7 % Kontrole doraźne

Informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli
Informacja o wynikach kontroli podsumowuje wyniki przeprowadzonej kontroli. Spośród dokumentów opracowywanych
w toku postępowania kontrolnego ten charakteryzuje się najwyższym stopniem uogólnienia. Podstawę do opracowania informacji stanowią protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne. Przepisy ustawy o NIK precyzują krąg adresatów informacji
o wynikach kontroli oraz obowiązki Izby w tym zakresie, co ilustruje schemat nr 3.
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58,8 %

Schemat nr 3.
Adresaci informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez NIK.
Adresaci
informacji

Sejm RP

Informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm RP lub jego organy, przeprowadzonych
na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i innych ważniejszych kontroli

Prezydent RP

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, na zlecenie
Sejmu RP i jego organów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów i innych ważniejszych kontroli

Prezes Rady Ministrów

Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezesa Rady Ministrów oraz
przedkładanych Sejmowi RP i Prezydentowi RP

Wojewoda

Informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej
(ważniejsze kontrole) i samorządu terytorialnego

Sejmik samorz¹dowy

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego

Organ stanowi¹cy jednostki
samorz¹du terytorialnego

Informacje o wynikach kontroli działalności samorządu terytorialnego
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Informacje, po ich przedłożeniu Sejmowi, mogą zostać podane przez Prezesa NIK do publicznej wiadomości, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Do informacji przedkładanej Sejmowi, Prezydentowi RP i Prezesowi
Rady Ministrów, właściwy naczelny lub centralny organ państwowy może przedstawić swoje stanowisko, które dołącza się do
informacji. Prezes NIK może do stanowiska przedstawić swoją opinię.
W 2008 r. NIK przedłożyła Sejmowi RP, uwzględniając kontrole wykonania budżetu państwa w częściach pozostających
w dyspozycji poszczególnych dysponentów głównych oraz planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji,
łącznie 172 informacje (w 2007 r. – 160).4/ Strukturę rodzajową przedłożonych informacji przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2.
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi RP w latach 2007-2008 (wg rodzajów kontroli)
2007 r.
Lp.

Rodzaj kontroli

1
1
1.1.
1.2.
2
3
4
x
1/

Liczba
informacji

2
Kontrole wykonania budżetu państwa, z tego:
– części budżetowe 1/
– państwowe fundusze celowe i agencje
Pozostałe kontrole planowe
Kontrole doraźne
Inne informacje, w tym systemowe
Razem

2008 r.

Struktura
(w %)

3

4

92
86
6
55
12
1
160

57,5
53,7
3,8
34,4
7,5
0,6
100,0

Liczba
informacji

5
94
88
6
72
4
2
172

Struktura
(w%)

6
54,6
51,2
3,4
41,9
2,3
1,2
100,0

Wyniki kontroli wykonania planów finansowych 22 państwowych funduszy celowych włączono do informacji o wynikach kontroli części budżetowych.

Sporządzane były też informacje o wynikach kontroli działalności terenowych organów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego (informacje lokalne). W 2008 r. delegatury wysłały do organów szczebla wojewódzkiego 3 takie dokumenty
(w 2007 r. – 5)5/.
Informacje o wynikach kontroli przedłożone Sejmowi w 2008 r. obejmowały różnorodne dziedziny funkcjonowania państwa. W diagramie nr 3 przedstawiono strukturę tematyczną tych kontroli (według działów administracji rządowej).
4/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP w 2008 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009 r. oraz syntetyczne opracowania ilustru-

5/

Wykaz informacji o wynikach kontroli przedłożonych organom szczebla wojewódzkiego w 2008 r. oraz w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2009 r. stanowi zał. nr 3

jące ustalenia i wnioski tych kontroli stanowią zał. nr 2 i 4 do Sprawozdania.

do Sprawozdania.
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Diagram nr 3.
Informacje o wynikach kontroli (z wyłączeniem kontroli wykonania budżetu państwa) przedłożone Sejmowi RP w 2008 r.
(według działów administracji rządowej)

Kontrole doraźne

Tabela nr 3.
Kontrole doraźne zrealizowane w 2008 r. (według rodzajów kontroli)

Lp.

Liczba skontrolowanych jednostek

Rodzaj kontroli doraźnej

1
1
2
3
4
5
x

2
Kontrole doraźne koordynowane
Kontrole rozpoznawcze
Kontrole sprawdzające
Kontrole skargowe
Pozostałe kontrole
Razem

Struktura
(w %)

3

4

25
87
124
127
240
603

4,1
14,4
20,6
21,1
39,8
100,0

Skontrolowane jednostki
W 2008 r. NIK skontrolowała 2.624 jednostki (w 2007 r. – 2.864 jednostki). Większość kontroli jednostkowych (77%)
przeprowadzono w ramach kontroli planowych. Strukturę skontrolowanych jednostek (według rodzajów kontroli i grup skontrolowanych podmiotów) ilustrują diagramy nr 4 i 5.

6/

Wykaz zrealizowanych w 2008 r. kontroli doraźnych stanowi zał. nr 5 do Sprawozdania.
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Kontrole doraźne są podejmowane głównie wtedy, gdy istnieje potrzeba wstępnego zbadania tematu, który ma być objęty kontrolą planową (kontrola rozpoznawcza), sprawdzenia, czy adresaci wystąpień pokontrolnych wykonali zawarte w nich
wnioski (kontrola sprawdzająca), albo też w celu rozpatrzenia skargi (kontrola skargowa). Kontrole doraźne przeprowadzane
są najczęściej przez jedną jednostkę organizacyjną.
W 2008 r. NIK przeprowadziła kontrole doraźne obejmujące 218 tematów, podczas których badaniami objęto 603 jednostki (w 2007 r. – 128 tematów i 326 jednostek). Spośród skontrolowanych tematów 3 miały szerszy charakter – kontroli
doraźnych koordynowanych 6/.
W tabeli nr 3 przedstawiono strukturę zrealizowanych w 2008 r. kontroli doraźnych.

Diagram nr 4.
Jednostki skontrolowane w 2008 r., w ramach kontroli planowych i doraźnych

23,0 %
Kontrole planowe

Kontrole doraźne

77,0 %

Diagram nr 5.
Jednostki skontrolowane w 2008 r., według grup podmiotów
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Wystąpienia pokontrolne
W wystąpieniu pokontrolnym przedstawiane są oceny kontrolowanej działalności wynikające z ustaleń opisanych w protokole, a w wypadku ujawnienia nieprawidłowości – także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wystąpienie przekazywane
jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, w razie potrzeby także kierownikowi jednostki nadrzędnej oraz właściwym organom
państwowym lub samorządowym. Z tego też powodu liczba wystąpień jest zazwyczaj większa od liczby jednostek objętych
kontrolą. Dane o liczbie wysłanych w 2008 r. wystąpień, według kategorii adresatów oraz w porównaniu z analogicznymi danymi z 2007 r., ilustruje tabela nr 4.

Tabela nr 4.
Wystąpienia pokontrolne skierowane w latach 2007-2008

Lp.

1
1

2
3
4
5
x
1/

Wystąpienia pokontrolne skierowane do:

2
Prezesa Rady Ministrów
Prezesa NBP
Ministrów i kierowników urzędów centralnych
Wojewodów 1/
Kierowników pozostałych skontrolowanych jednostek
Razem

2007 r.
Struktura
Liczba
(w %)

2008 r.
Struktura
Liczba
(w %)

3

4

5

6

3
2
158
147
2.647
2.957

0,1
0,1
5,3
5,0
89,5
100,0

3
148
162
2.660
2.973

0,1
5,0
5,4
89,5
100,0

I kierowników organów szczebla wojewódzkiego.

Zastrzeżenia do protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo składania zastrzeżeń, zarówno do dokonanych przez NIK ustaleń
faktycznych, jak i wynikających z ustaleń kontroli ocen, uwag i wniosków. Przepisy ustawy o NIK szczegółowo regulują tryb
rozstrzygania sporów między kierownikiem jednostki kontrolowanej a NIK w tym zakresie, co stanowi wyraz daleko idącej
kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym. Zasadę tę odzwierciedla przysługujące kierownikowi (lub osobie pełniącej
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jego obowiązki) prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia zgłaszane są na piśmie – w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu. W szczególnych przypadkach
dyrektor właściwego departamentu (delegatury NIK) może przedłużyć ten termin.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a gdy są one zasadne – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu. Gdy nie uwzględni zastrzeżeń,
kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolera w tej sprawie może zgłosić na
piśmie umotywowane zastrzeżenia do dyrektora właściwego departamentu lub delegatury, który przekazuje je – w celu rozpatrzenia – komisji odwoławczej.
Komisja odwoławcza podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń w pełnym składzie, większością głosów i niezwłocznie
przekazuje ją wraz z uzasadnieniem Prezesowi NIK lub upoważnionemu wiceprezesowi. Po jej zatwierdzeniu przez Prezesa
NIK lub wiceprezesa uchwała jest ostateczna. Gdy Prezes NIK lub upoważniony wiceprezes odmówi zatwierdzenia uchwały
komisji odwoławczej, powołuje dla ostatecznego rozpatrzenia zastrzeżeń komisję rozstrzygającą złożoną z 3 pracowników
nadzorujących czynności kontrolne. Uchwała podjęta przez komisję rozstrzygającą jest ostateczna. Zatwierdzoną uchwałę
komisji odwoławczej lub uchwałę komisji rozstrzygającej doręcza się wraz z uzasadnieniem zgłaszającemu zastrzeżenia.
Prawo do zgłoszenia zastrzeżeń jest zachowane również w przypadku wystąpienia pokontrolnego. Kierownik jednostki
kontrolowanej lub organ, któremu przekazano wystąpienie, może w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania zgłosić umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej NIK.
Zastrzeżenia rozpatrywane są w trybie analogicznym do zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu kontroli, z wyjątkiem wystąpień
przekazywanych przez Prezesa NIK lub wiceprezesów. Zastrzeżenia dotyczące tych wystąpień zgłasza się do Kolegium NIK
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia. Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie zastrzeżeń. Uchwała jest ostateczna
i wraz z uzasadnieniem doręczana zgłaszającemu zastrzeżenia.
W 2008 r. kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili zastrzeżenia do ustaleń kontroli opisanych w 107 protokołach
kontroli (w 2007 r. – 84 protokołach), zaś adresaci wystąpień pokontrolnych zastrzeżenia do ocen, uwag i wniosków zawartych
w 221 takich dokumentach (w 2007 r. – 240 dokumentach). Dane statystyczne z tego zakresu ilustruje tabela nr 5.
Protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne, do których w latach 2007-2008 zgłoszono zastrzeżenia

Lp.
1
1
2

Wyszczególnienie
2
Protokoły kontroli
Wystąpienia pokontrolne

Ogółem
3

2007 r.
Do których
zgłoszono
zastrzeżenia
4

%
(4:3)
5

2.864
2.957

84
240

2,9
8,1

Ogółem
6

2008 r.
Do których
zgłoszono
zastrzeżenia
7

%
(7:6)
8

2.624
2.973

107
221

4,1
7,4

Źródło: Sprawozdanie statystyczne NIK za 2008 r.
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Tabela nr 5.
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Wybrane
efekty
kontroli
2.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Wnioski
de lege ferenda
Wnioski
usprawniające
organizację
skontrolowanych
podmiotów
Wnioski
usprawniające
o charakterze
profilaktycznym
Rezultaty
finansowe
kontroli
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Kontrola państwowa – zgodnie z uznanymi standardami światowymi – to dostarczanie informacji o sprawach ważnych dla funkcjonowania państwa. W związku z ustaleniami kontroli
NIK formułuje nie tylko zalecenia w sprawach jednostkowych (wnioski pokontrolne, kierowane do poszczególnych kontrolowanych podmiotów), ale także wnioski systemowe, dotyczące
całego kontrolowanego zagadnienia, w tym wnioski de lege ferenda, najczęściej adresowane do Rady Ministrów. Działalność kontrolna nie przynosi automatycznie zmian w zakresie funkcjonowania kontrolowanych jednostek, czy przepisów prawa. Decyzje o dokonaniu
zmian wynikających z postawionej diagnozy należą do innych podmiotów: jednostek kontrolowanych, organów nadzoru, a przede wszystkim do najwyższych organów państwa, w tym
rządu i Sejmu RP.
Efektywność kontroli można i należy oceniać przez pryzmat działań podejmowanych w następstwie realizacji wniosków pokontrolnych, które przyczyniają się do poprawy funkcjonowania nie tylko podmiotów kontrolowanych, ale także określonych sfer aktywności państwa.
Wnioski te NIK przedstawia w wystąpieniach pokontrolnych przekazywanych kierownikom
skontrolowanych podmiotów, a w razie potrzeby także kierownikom jednostek nadrzędnych
i właściwym organom państwowym (samorządowym), łącznie z ocenami i uwagami dotyczącymi kontrolowanej działalności. Wskazują one na potrzebę podjęcia konkretnych przedsięwzięć mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz poprawę efektywności
i skuteczności działania.
W NIK przywiązuje się dużą wagę do realizacji takich wniosków. Znajduje to odzwierciedlenie w dyspozycjach obligujących kontrolerów do sprawdzania sposobu wykorzystania
wniosków z poprzednich kontroli (m.in. zasadę tę wpisano na stałe do metodyki kontroli
wykonania budżetu państwa). Sposób wykonania wniosków pokontrolnych jest niezmiennie
jednym z podstawowych zagadnień badanych podczas tych kontroli, zaś wyniki badań są
istotnym elementem uwzględnianym w ogólnej ocenie działalności skontrolowanego podmiotu. Narzędziem sprawdzania efektów działalności kontrolnej są także doraźne kontrole
sprawdzające.
Wnioski prezentowane w informacjach o wynikach kontroli mają zazwyczaj bardziej ogólny
charakter. Sugerują m.in. konieczność podjęcia przez właściwe organy działań porządkujących procedury postępowania w poszczególnych obszarach aktywności państwa, przede
wszystkim w sferach realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz gospodarki mieniem
publicznym, a także zapewniających skuteczność funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli. Wnioski te, jeśli są konsekwentnie realizowane, mają pozytywny wpływ na wykorzystanie
majątku i środków publicznych.
Ważne miejsce wśród efektów kontroli zajmują wnioski de lege ferenda. Są to uzasadnione
ustaleniami kontroli propozycje, zmierzające do usunięcia luk lub sprzeczności w przepisach
prawa, najczęściej adresowane do ustawodawcy i rządu.
Wymiernym wyznacznikiem skuteczności postępowania kontrolnego są też finansowe rezultaty kontroli. Są one klasyfikowane w dwóch grupach, obejmujących: korzyści finansowe
(zwłaszcza oszczędności uzyskanych w wyniku kontroli) oraz stwierdzone nieprawidłowości
w ich wymiarze finansowym (ilustrującym skalę ujawnionych naruszeń przepisów prawa
w sektorze publicznym, które wynikają z zaniechania działań prawem nakazanych, lub będących skutkiem różnych nieprawidłowości).
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Wnioski de lege ferenda
NIK aktywnie i inspirująco stara się oddziaływać na instytucje publiczne w państwie, m.in. przez propagowanie poszanowania prawa, wskazywanie przypadków jego łamania i lekceważenia. Luki w przepisach, opieszałość w wydawaniu aktów
wykonawczych, brak należytej staranności podczas stanowienia prawa – sprzyjają dowolności interpretacyjnej oraz jego omijaniu. Nieprawidłowości te utrudniają sprawne funkcjonowanie państwa, tworzą podatny grunt korupcji oraz powodują spadek
zaufania obywateli do instytucji publicznych. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK stanowiły niejednokrotnie podstawę
do postulowania zmian obowiązujących ustaw oraz zmian lub wydania nowych aktów wykonawczych.

1) Ustalenia dokonane podczas kontroli wykorzystania środków publicznych na zadania w zakresie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w latach 2005-2007 (I półrocze) [por. zał. nr 4, str. 52] stanowiły podstawę do
wnioskowania o podjęcie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do racjonalizacji zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy, z uwzględnieniem potrzeb związanych z wdrażaniem standardów usług
pracy. NIK wskazała jednocześnie na potrzebę wyeliminowania z obowiązków powiatowych urzędów pracy zadań o charakterze administracyjnym związanych ze zgłaszaniem do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa zasiłku
oraz refundowaniem kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 osobom samotnie je wychowującym. Wniosek dotyczy nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy, a także ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wyniki kontroli wskazywały, że zatrudnienie
na stanowiskach pośredników pracy jest niestabilne, a liczba doradców zawodowych zbyt mała. W 2007 r. indywidualnymi usługami doradczymi objęto 21,6% bezrobotnych. Zaplecze metodyczno-informacyjne nie zapewnia wystarczającego
wsparcia doradztwu zawodowemu, o czym świadczy fakt, że w 2007 r. doradcy zawodowi tylko w co dziesiątej skontrolowanej jednostce korzystali z testów badawczych. Jednocześnie w strukturze zatrudnienia powiatowych urzędów pracy
65% stanowią pracownicy związani z administracyjną obsługą bezrobotnych i urzędów pracy. Uwolnienie urzędów z części
funkcji administracyjnych i przeznaczenie stanowisk je realizujących na wzmocnienie kadrowe stanowisk specjalistycznych, decydujących o efektywności działania urzędów pracy w zakresie aktywizacji zawodowej, będzie miało korzystny
wpływ na wykonywanie tych zadań.
NIK wnioskowała również o znowelizowanie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy pod kątem uproszczenia i dostosowania do warunków technicznych procesu rejestracji i obsługi bezrobotnych. Stwierdzono, że ewidencja bezrobotnych (w odniesieniu do wypełniania karty rejestracyjnej bezrobotnych w części D),
w znaczącej jej części nie odpowiadała określonym w przepisach rozporządzenia wymogom dotyczącym rejestrowania wyznaczonych i zrealizowanych wizyt bezrobotnego w urzędzie. Dane te zamieszczane są w ewidencji informatycznej w systemie PULS,
bądź też w dodatkowych kwestionariuszach. Stan taki utrudnia rozliczenie bezrobotnego z przyjętych zobowiązań w wypadku
odmowy podjęcia zatrudnienia po otrzymaniu oferty pracy lub uczestnictwa w zaproponowanej formie aktywizacji zawodowej.
2) W wyniku kontroli funkcjonowania systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa
finansowego [por. zał. nr 4, str. 10] NIK postulowała o poddanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i punktów
płatności nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego. Realizacja wniosku jest uzależniona od wprowadzenia zmian legislacyjnych
w ustawie Prawo bankowe, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Wspomniane kasy nie podlegają nadzorowi finansowemu, który ma chronić uczestników rynku. Ochrona
klientów tych instytucji jest, w porównaniu z bankami, ograniczona. Biorąc pod uwagę zbliżony charakter działalności celowe
jest objęcie klientów SKOK analogicznym zakresem ochrony, jak klientów banków. Poza nadzorem finansowym pozostają
także przedsiębiorcy, prowadzący tzw. punkty płatności. Prezes UOKiK nie dysponuje instrumentami, którymi byłby w stanie
ograniczyć ryzyko upadłości tych podmiotów – w takich wypadkach skutki finansowe wynikające z nieuregulowania ich zobowiązań przez punkty płatności ponoszą konsumenci.
Wnioskowane przez NIK zmiany są w trakcie realizacji. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 650), nad którym trwają prace parlamentarne, przewiduje wprowadzenie publicznego nadzoru państwowego nad środkami zgromadzonymi w spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-rozliczeniowych.
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3) Wyniki kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej
[por. zał. nr 4, str. 96] uzasadniały przedstawienie wniosku w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
w kierunku precyzującym zasady współpracy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z kierownikami szpitali,
organami tworzącymi, wojewodami i sędziami wizytatorami sądów rodzinnych w zakresie przestrzegania praw pacjentów,
aby możliwe było skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z pobytem pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Przy
zachowaniu pełnej niezależności rzecznika, celowe byłoby ustalenie formy informowania przez rzecznika dyrekcji szpitala
o ocenie przestrzegania praw pacjenta, dokonywanej w sprawozdaniach składanych w Biurze Praw Pacjenta. Ustalenia dokonane podczas kontroli potwierdziły, że regułą są odmienne poglądy co do skali stwierdzonych nieprawidłowości rzecznika
i dyrekcji szpitala. Celowe byłoby również określenie zasad i form współpracy rzeczników i dyrekcji szpitali dla rozwiązywania
sygnalizowanych problemów związanych z nieprzestrzeganiem praw pacjenta.
4) Po zakończeniu kontroli sprawności instytucjonalnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie
realizacji zadań ustawowych [por. zał. nr 4, str. 32], NIK wnioskowała o przygotowanie przez Ministra Infrastruktury projektu
ustawy zawierającej spójny model finansowania budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz ich utrzymania. Budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej w Polsce są obecnie finansowane z trzech różnych, często pokrywających się źródeł (budżetu
państwa, Krajowego Funduszu Drogowego, programu rzeczowo-finansowego budowy dróg). Taka sytuacja nie sprzyja przejrzystości i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych. Celowe jest zwłaszcza rozdzielenie finansowania budowy dróg od ich
utrzymania. Zdaniem NIK należy wyodrębnić trzy fundusze, z których w przejrzysty sposób finansowane byłyby: przygotowanie
inwestycji (budżet państwa), budowa dróg (Krajowy Fundusz Drogowy) oraz ich utrzymanie (budżet państwa).
5) W wyniku kontroli obsługi odbiorców końcowych gazu ziemnego [por. zał. nr 4, str. 19] sformułowano wnioski
o znowelizowanie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, w kierunku wprowadzenia
przepisów jednoznacznie wskazujących, że szafka gazowa jest elementem przyłącza, a koszty jej zakupu i montażu wchodzą
w skład opłaty przyłączeniowej. NIK za nieprawidłowość uznaje fakt, że cztery skontrolowane spółki, bez podstawy w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zobowiązywały w umowach o przyłączenie przyszłych odbiorców do zakupu,
montażu i utrzymywania w należytym stanie szafek gazowych, przeznaczonych do ochrony gazomierza oraz kurka głównego.
Zdaniem NIK, było to wykorzystywanie przez dostawców gazu pozycji monopolistycznej na rynku. Z szacunkowych obliczeń
wynika, że w okresie objętym kontrolą koszty zakupu i montażu tych szafek przez klientów spółek gazowniczych wyniosły
około 33 mln zł.
NIK wnioskowała również o znowelizowanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, w celu jednoznacznego określenia, czy gazociągi podlegają dozorowi technicznemu, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Wskazany przepis jest przedmiotem sporu między spółkami gazownictwa, a Urzędem Dozoru Technicznego. Urząd stoi na stanowisku, że wszystkie gazociągi (rurociągi) i przyłącza o średnicy nominalnej
przewyższającej 25 mm i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara są objęte dozorem technicznym, natomiast spółki twierdziły, że
nie podlegają one dozorowi. Spółki m.in. podnosiły, że w świetle przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dozorowi technicznemu mogą podlegać co najwyżej niektóre elementy sieci gazowych, np. odwadniacze czy filtry. Dowodzono, że sieci gazowe,
a w tym gazociągi, są w świetle prawa polskiego obiektami budowlanymi, a nie urządzeniami technicznymi. W zakresie projektowania i budowy gazociągów podlegają zatem wyłącznie Prawu budowlanemu, a Prawu energetycznemu w zakresie ich
eksploatacji. Wprowadzenie następnej instytucji (UDT), nadzorującej w tym samym zakresie proces projektowania, budowy
i eksploatacji gazociągów, przyczyniłoby się do „rozmycia” odpowiedzialności za tę działalność, nastąpiłby także wzrost cen
gazu dla końcowych odbiorców, szacowany na 10-15%.
NIK uznaje za niewłaściwe, ze względu na niejednolite stosowanie prawa, kontynuowanie sporu toczącego się od 2002 r.
W ocenie NIK dozorowi technicznemu podlegają jedynie części gazociągów stanowiące urządzenia techniczne (np. stacje
redukcyjne).
6) Ustalenia kontroli sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [por. zał. nr 4, str. 62] uzasadniały wniosek w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa. Izba postulowała określenie kwoty należności umarzanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, powyżej
której wymagana będzie zgoda ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz zamieszczanie informacji o tym umorzeniu
w BIP. Wniosek ten uzasadniały ujawnione przypadki nierzetelnego i niegospodarnego postępowania Agencji przy wydzier-
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żawianiu nieruchomości rolnych, a zwłaszcza w stosowaniu ulg przy spłatach czynszu dzierżawnego. Spośród objętych badaniem 130 ulg udzielonych przez oddziały terenowe agencji na kwotę 81,5 mln zł, przy 36 (na kwotę 22,9 mln zł), zastosowane
zostały upusty, mimo że zainteresowani nie złożyli kompletu dokumentów, nie ustanowiono wymaganych zabezpieczeń terminowej spłaty należności oraz nie uzyskano opinii komisji do tego powołanej.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych poinformowali m.in., że w przygotowanym
projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na
raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach, zaproponowano
wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż umarzanie należności przez ANR powyżej 100 tys. zł będzie mogło nastąpić, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. rozwoju wsi, a informacja o takim umorzeniu umieszczana będzie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2008 r. NIK sformułowała, w 23 informacjach o wynikach kontroli, 43 wnioski de lege ferenda. W 32 wnioskach zawarto
postulaty dotyczące nowelizacji przepisów rangi ustawowej, w kolejnych 10 wnioskowano natomiast o dokonanie zmian w rozporządzeniach. Jeden wniosek dotyczył wydania brakującego rozporządzenia do ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, dotyczącego określenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazu przejść granicznych,
którymi takie odpady mogą być przemieszczane.
W roku sprawozdawczym7/ zrealizowane zostały 4 wnioski, z tego 3 dotyczące zmian w ustawach oraz jeden postulujący
wydanie wspomnianego rozporządzenia; 2 wnioski zostały uwzględnione częściowo. Nie zostało natomiast zrealizowanych 37
wniosków8/. Dla przypomnienia należy podać, że w 2007 r. NIK sformułowała 47 wniosków de lege ferenda, z tego 33 dotyczące ustaw i 14 – rozporządzeń. Dokonane zmiany legislacyjne uwzględniły w całości 7 i częściowo 2 wnioski.
Pożądane – zdaniem NIK – jest dokonanie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w celu wykluczenia możliwości unikania opłat przy hurtowym obrocie alkoholem w wyniku przejęcia lub łączenia firm. Stwierdzono
bowiem przypadki wykorzystywania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, które udzielane były nowo założonym
firmom, które to firmy następnie były przejmowane przez przedsiębiorstwa prowadzące już wcześniej działalność polegającą na
hurtowym obrocie alkoholem. Szacunkowe należności za wydanie kolejnych zezwoleń dla firm dotychczas prowadzących wspomnianą działalność byłyby znacznie wyższe, niż opłaty za zezwolenia wydawane firmom podejmującym obrót po raz pierwszy.
NIK dostrzega też potrzebę rozważenia nowelizacji ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, tak aby jej przepisy określały rozmiar obniżek ceny przy zakupie
więcej niż jednego mieszkania. Ustawa nie zawiera bowiem regulacji dotyczących stosowania obniżek cen przy nabywaniu
więcej niż jednego mieszkania. Przyjęte kryterium stażu pracy pozwalał na uzyskanie maksymalnej obniżki ceny każdego
(również kolejnego) wynajmowanego mieszkania, czyli do wysokości 95% ceny sprzedaży. Rozwiązanie to – zdaniem NIK
– jest korupcjogenne.
Zrealizowany został wniosek NIK postulujący dokonanie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w celu doprecyzowania zadań i kompetencji właściwego ministra (od 1 stycznia 2009 r. – minister właściwy ds. Skarbu Państwa) oraz
starostów w sprawach prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na potrzeby administracji rządowej. Od 1
stycznia 2009 r. wprowadzono m.in. obowiązek uwzględniania potrzeb administracji rządowej w planach zagospodarowania
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a także obowiązek wymiany posiadanych informacji i określenia niezbędnego zakresu współpracy właściwych organów.
Zrealizowany został także wniosek NIK postulujący nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, w kierunku umożliwiającym finansowanie lub współfinansowanie wydatków ze środków publicznych na budowę lub przebudowę dworców kolejowych
w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.
Do grupy niezrealizowanych wniosków (postulujących dokonanie zmian w przepisach ustawowych), nadal należą te, które
odnoszą się do problematyki ochrony środowiska, w tym wskazujące na potrzebę zmian w ustawie o Służbie Celnej i ustawie
o Straży Granicznej, przez nałożenie na funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej obowiązku kontroli przewożonych
7/

Według stanu na dzień 30 stycznia 2009 r.

8/

Wykaz wniosków de lege ferenda, przedstawionych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli z 2008 r., stanowi zał. nr 6 do Sprawozdania.
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przez granice odpadów, a także w ustawie – Prawo ochrony środowiska, zmierzające do doprecyzowania kwestii
związanych z wydawaniem zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska.
Problemem pozostaje też brak rozwiązań umożliwiających opracowanie spójnego modelu finansowania budowy
autostrad i dróg ekspresowych oraz ich utrzymania.

Wnioski usprawniające organizację skontrolowanych podmiotów
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Dotyczą one najczęściej potrzeby podjęcia przez kontrolowane jednostki takich działań, które bez konieczności
dokonywania zmian w przepisach prawa przyczyniłyby się do usprawnienia funkcjonowania tych podmiotów, zwłaszcza w zakresie planowania i monitorowania procesów stanowiących istotę ich działalności, m.in. przez zwiększenie
skuteczności nadzoru i oddziaływania kontroli wewnętrznej.
1) Badając sprawność instytucjonalną Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji
zadań ustawowych [por. zał. nr 4, str. 32], NIK negatywnie oceniła przygotowanie organizacyjne i kadrowe do skutecznej
realizacji tych zadań, zarówno z zakresu wykonywania przez GDDKiA funkcji zarządu dróg krajowych (w tym budowy
nowych dróg), jak i funkcji organu zarządzającego ruchem na tych drogach. Zadania budownictwa drogowego, wskutek
zaniedbań w nadzorze i nieprawidłowości w przygotowaniu inwestycji, realizowane były z istotnymi opóźnieniami, czego
skutkiem było niepełne wykorzystanie środków z budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unii Europejskiej. Poprawa sytuacji w zakresie budowy i utrzymania autostrad i innych dróg krajowych wymaga więc pilnych zmian,
zarówno o charakterze systemowym, jak i organizacyjnych. W związku z tym NIK zwróciła się do Ministra Infrastruktury
o przeanalizowanie możliwości reorganizacji GDDKiA, ponieważ słaba realizacja programów budowy autostrad i dróg
ekspresowych wynika głównie z niewydolności struktury instytucjonalnej Dyrekcji. W tej sytuacji potrzebna jest zasadnicza reorganizacja – utworzenie wydzielonej struktury odpowiedzialnej za budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych
i rozliczanej z realizacji tego zadania. Z tego względu wskazany jest podział Dyrekcji na część odpowiedzialną za budowę
dróg krajowych i autostrad oraz pozostałą część (oddziały odpowiedzialne za utrzymanie dróg), którą w dalszej perspektywie mogłyby przejąć samorządy wojewódzkie.
Minister Infrastruktury poinformował NIK, iż w celu zwiększenia skuteczności nadzoru opracowano m.in. i przyjęto
do realizacji dokument pn. Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością GDDKiA w zakresie realizacji programu inwestycyjnego określonego w Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 oraz w harmonogramach realizacji
projektów autostradowych realizowanych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego, określający cele, zasady,
instrumenty i tryb nadzoru. Z kolei Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym oraz w innych wewnętrznych regulacjach, systematyzujących zadania nałożone na Dyrekcję ustawami
i przepisami wykonawczymi. Poinformował także o rozpoczęciu naboru pracowników na uzyskane w 2008 r. dodatkowe 400 etatów, co umożliwi likwidację dotychczasowych braków kadrowych.
2) NIK krytycznie oceniła działalność administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych [por. zał. nr 4, str. 34]. Podstawę do sformułowania takiej oceny stanowiły
stwierdzone nieprawidłowości w działalności większości skontrolowanych podmiotów, przede wszystkim na etapie
wykonywania oraz odbioru drogowych robót budowlanych. Kontrola wykazała, że już po upływie około dwóch lat od
odbioru końcowego robót drogowych wystąpiła znaczna liczba usterek i wad. Świadczy to o niewłaściwym wykonawstwie, nieskutecznym nadzorze nad realizacją i odbiorem robót, nieegzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych, a także
o braku właściwego utrzymania bieżącego dróg. NIK dostrzega potrzebę podjęcia przez zarządców dróg publicznych
działań wzmacniających system kontroli wewnętrznej oraz zamieszczania w planach pracy audytu wewnętrznego zadań ukierunkowanych na badanie jakości wykonywania robót drogowych. Wnioskowano także o stworzenie procedur
uniemożliwiających akceptację nierzetelnie opracowanej dokumentacji projektowej oraz poprawę funkcjonowania nadzoru inwestorskiego w zakresie egzekwowania należytej jakości robót drogowych, zarówno na etapie ich realizacji
przez wykonawców, jak i odbiorze końcowym.
3) Mniej krytycznych uwag, niż po kontroli przeprowadzonej w 2001 r., budziło finansowanie usług doradczych
i eksperckich oraz innych zadań zlecanych podmiotom zewnętrznym oraz własnym pracownikom [por. zał. nr 4, str.
12] przez jednostki administracji rządowej. Niemniej jednak we wszystkich podmiotach objętych kontrolą NIK stwierdziła
nieprawidłowości lub uchybienia popełnione przed zawarciem umów cywilnoprawnych, w trakcie ich wykonywania oraz
przy rozliczaniu. Polegały one na braku właściwego systemu kontroli wewnętrznej, naruszaniu wewnętrznych procedur
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Wnioski usprawniające o charakterze profilaktycznym
Dotyczą one potrzeby podjęcia działań, w tym organizacyjnych, które pozwoliłyby nie tylko usunąć stwierdzone nieprawidłowości, ale także zapobiec powstawaniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.
1) Kontrola stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów [por.
zał. nr 4, str. 33], wykazała, iż zarządcy dworcowej infrastruktury kolejowej nie zapewnili podróżnym godnych i bezpiecznych
warunków pobytu na dworcach ani rzetelnej obsługi, oraz że tylko nieliczne dworce kolejowe były dostępne dla osób niepełnosprawnych. Zdaniem NIK niezbędne jest zapewnienie przez zarządców kolejowej infrastruktury dworcowej, tj. PKP SA i PKP
PLK SA, stałej i efektywnej współpracy w zakresie jej utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym, również
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność na obszarze dworców w zakresie przygotowania obiektów dworcowych do
obsługi pasażerów pod względem funkcjonalnym. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska braku dostępu niepełnosprawnych do
obiektów dworcowych i pociągów, jak również fakt, iż ubieganie się o środki pomocowe na modernizację infrastruktury kolejowej uwarunkowane jest koniecznością wyeliminowania barier architektonicznych w dostępie do transportu kolejowego,
NIK dostrzega potrzebę zainicjowania przez ministra właściwego ds. transportu – w porozumieniu z ministrem właściwym
ds. zabezpieczenia społecznego i Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych – programu rządowego zapewniającego
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zlecania zadań, niedokumentowaniu celowości zlecania usług, nieuzgadnianiu treści umów z osobami upoważnionymi (głównymi
księgowymi, radcami prawnymi), nieprzestrzeganiu trybu dokonania odbioru przedmiotu umowy.
Wnioski adresowane do kierowników skontrolowanych jednostek dotyczyły podjęcia działań zwiększających skuteczność
systemów kontroli wewnętrznej w zakresie zlecania prac oraz obligowały do ograniczania wydatków na prace zlecane podmiotom zewnętrznym i wyeliminowania przypadków powierzania ich do wykonania własnym pracownikom. W ocenie NIK,
dla zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi oraz stworzenia warunków umożliwiających weryfikację i ocenę prawidłowości wydatkowania środków na prace realizowane przez zleceniobiorców, celowe jest, aby ministrowie
i kierownicy kontrolowanych urzędów określili w procedurach wewnętrznych zasady zlecania zadań należących do zakresu
działalności jednostki oraz zasady postępowania przy zaciąganiu zobowiązań. Niezbędne jest też zapewnienie skutecznego
nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie usług oraz innych zadań zlecanych.
4) Ustalenia kontroli doraźnej funkcjonowania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg w wybranych naczelnych organach administracji rządowej [por. zał. nr 4, str. 9], wykazały, że mimo ustanowienia w kontrolowanych
ministerstwach szczegółowego trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg, a także objęcia tej problematyki nadzorem i kontrolą, znacząca liczba skarg załatwiana była z naruszeniem obowiązujących terminów. W ocenie NIK, w celu uzyskania
poprawy w tym zakresie, organy administracji rządowej powinny przestrzegać, wynikającego z przepisów Kpa, obowiązku
każdorazowego informowania skarżącego o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. Pozwoli to, zwłaszcza gdy przyczyny zwłoki nie są zależne od organu, na urealnienie terminu załatwienia skargi i wpłynie korzystnie na
wizerunek organu administracji publicznej jako rzetelnego partnera strony skarżącej. Wnioskowano też o wyeliminowanie
stwierdzonych nieprawidłowości w ewidencjonowaniu skarg oraz w przechowywaniu związanej ze skargami dokumentacji,
a także o zwiększenie skuteczności działań nadzorczych i kontrolnych przy uwzględnieniu wykazanych w wyniku kontroli
nieprawidłowości.
5) Kontrola opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze
źródeł nieujawnionych [por. zał. nr 4, str. 13] wykazała, podobnie jak kontrole przeprowadzone w okresie ostatnich pięciu
lat, brak znaczących rezultatów w postępowaniach zmierzających do opodatkowania wspomnianych przychodów. Ponieważ
system wykrywania i opodatkowywania takich przychodów okazał się kosztowny i nieskuteczny, NIK wnioskowała do Ministra
Finansów o zapewnienie skutecznego wykorzystania informacji o wydatkach podatników, m.in. przez przeprowadzenie analizy zaleceń zawartych w wytycznych i wypracowanie rozwiązań poprawiających efektywność urzędów skarbowych i urzędów
kontroli skarbowej oraz opracowanie spójnego dla urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej systemu monitorowania,
nadzoru i pomiaru efektów pracy. Zdaniem NIK, działania organów podległych Ministrowi Finansów powinny być ukierunkowane na wykrywanie nieujawnionych dochodów i na egzekucję wynikających stąd zobowiązań, a nie na szczegółowe sprawdzanie wszystkich spraw. W pierwszej kolejności analizie podlegać powinny informacje o dużych wydatkach, przy których
występują znaczące różnice między ich kwotą a dochodami ustalonymi na podstawie posiadanych danych. Konieczne jest
również przeprowadzenie szkoleń pracowników i propagowanie dobrych praktyk w urzędach skarbowych.
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kompleksowe rozwiązanie problemu dostępu osób niepełnosprawnych do infrastruktury dworcowej i środków kolejowej komunikacji publicznej.
2) Wyniki kontroli przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych [por. zał. nr 4, str.
39] uzasadniały sformułowanie wniosków ukierunkowanych na zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych. Problemem wychowawczym szkół i placówek pozostają liczne przypadki
zachowań agresywnych wobec rówieśników oraz osób dorosłych, w tym również nauczycieli, a także powiększająca się grupa uczniów palących papierosy i wagarujących. W skontrolowanych szkołach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii występowały również przypadki innych zjawisk ze sfery patologii społecznej, takich
jak: kradzieże, włamania, wandalizm i próby samobójcze. Fakty te wskazywały – w ocenie NIK – na potrzebę podjęcia przez
Ministra Edukacji Narodowej działań, które zapewniłyby skuteczną realizację przez szkoły i placówki Krajowego Programu
Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży, w tym przestrzeganie procedur dotyczących postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, narkomanią, alkoholizmem i prostytucją. Kuratorzy oświaty powinni natomiast dokonywać systematycznej analizy
i oceny realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe szkolnych programów wychowawczych oraz edukacyjnych programów profilaktycznych i profilaktyczno-wychowawczych oraz wypracować, w ramach nadzoru, propozycje skuteczniejszych
form współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
Do dyrektorów szkół publicznych NIK wnioskowała m.in. o systematyczne przeprowadzanie rozpoznania skali występujących na terenie szkoły zagrożeń, a także o zapewnienie skutecznej kontroli realizacji obowiązku szkolnego oraz prawidłowości
prowadzonej w tym zakresie dokumentacji. Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii zobligowani zostali natomiast do sporządzania indywidualnych programów terapeutycznych lub resocjalizacyjnych
dla wszystkich wychowanków, zaś dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych m.in. do skutecznego wspomagania
szkół i placówek oświatowych w opracowywaniu i realizacji programów profilaktycznych i wychowawczych.
Kolejne wnioski NIK przedstawiła organom prowadzącym szkoły i placówki wychowawcze: starostom – opracowanie
i wdrożenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, natomiast prezydentom miast, burmistrzom i wójtom – zapewnienie skutecznego nadzoru nad realizacją obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat, przekazywanie dyrektorom
szkół informacji o zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat, jak również opracowanie gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii i programów profilaktycznych zapobiegających zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży.
3) W wyniku kontroli realizacji przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2006-2007 [por. zał. nr
4, str. 55], NIK zobligowała Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ do ujednolicenia systemu gromadzenia informacji o świadczeniach
zdrowotnych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, dla zapewnienia możliwości monitorowania wszystkich świadczeń dostępnych ubezpieczonym. Ponowiła też sformułowany w 2005 r. wniosek wskazujący na niecelowość finansowania ze środków
NFZ programów zdrowotnych, których zakres odpowiada świadczeniom zdrowotnym udzielanym w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej. Działania takie wpływają niekorzystnie na wykonywanie badań profilaktycznych przez lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej. W sytuacji finansowania podobnych programów przez organy samorządu terytorialnego możliwe jest finansowanie
tych samych świadczeń z wielu źródeł. Negatywnie oceniono też niewykonywanie przez większość świadczeniodawców, w ramach stawki kapitacyjnej, badań profilaktycznych z zakresu chorób układu krążenia i nowotworowych u dorosłych pacjentów.
Dyrektorom oddziałów NFZ przedstawiono wnioski dotyczące uwzględnienia w planowanych kontrolach świadczeniodawców realizacji przez lekarzy obowiązkowych badań przesiewowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej, a także ukierunkowane na poprawę dostępu do lekarzy POZ. Kolejne wnioski dotyczyły nawiązania stałej współpracy
z organami jednostek samorządu terytorialnego, w celu koordynacji realizowanych przez oddział i te jednostki programów
profilaktycznych, a także monitorowania potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych i dostępności do świadczeń w ramach POZ
i AOS – stosownie do zasad określonych w ustawie o świadczeniach zdrowotnych oraz odpowiedniego dokumentowanie
tych działań. Kolejne postulaty, adresowane do kierowników jednostek i placówek realizujących umowy podpisane z NFZ,
dotyczyły: zapewnienia wymaganych informacji o udzielanych świadczeniach, egzekwowania od lekarzy wykonywania czynności związanych z profilaktyką nowotworów złośliwych i chorób układu krążenia w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia, w tym badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane, a także dokumentowania tych
czynności. Uznano też za niezbędne dostosowanie sposobu prowadzenia listy oczekujących na ambulatoryjne świadczenia
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Rezultaty finansowe kontroli
Efektem poczynionych ustaleń oraz sformułowanych w związku z nimi ocen i wniosków mających wymiar finansowy są
finansowe rezultaty kontroli. NIK niejednokrotnie ujawnia fakty wydatkowania środków publicznych z naruszeniem przepisów
prawa. Stwierdzane są nielegalne działania, prowadzące do powstawania uszczupleń w dochodach lub strat, jak również inne
nieprawidłowości finansowe. Skutkują one często nieodwracalną utratą środków publicznych. Niekorzystne skutki finansowe
zaistnienia nieprawidłowości można często odwrócić – podjąć działania w celu odzyskania uprzednio utraconych środków lub
uzyskania dodatkowych korzyści w postaci oszczędności lub pożytków. Ustalonych kwot nieprawidłowości finansowych nie
można jednak automatycznie łączyć z żądaniem ich zwrotu do budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Ujawnienie przykładowo uszczupleń w dochodach budżetu państwa, powstałych z powodu niepobrania w należnej
wysokości danin publicznych, w sposób oczywisty powoduje konieczność podjęcia przez właściwy organ działań w celu wyegzekwowania tych danin. Służą temu kierowane przez NIK wnioski, obligujące ten organ do podjęcia takiego działania.
Odmienna sytuacja występuje, gdy w jednostce sektora finansów publicznych ujawnione zostanie wydatkowanie środków
pozostających w dyspozycji tej jednostki, z naruszeniem zasad lub trybu postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego. Kwota zamówienia udzielonego z naruszeniem przepisów prawa, informuje w tym wypadku, przez zaliczenie jej do
określonej kategorii rezultatów finansowych, o skali stwierdzonych nieprawidłowości, a nie o sumach, które muszą „powrócić”
do budżetu państwa.
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specjalistyczne i dokonywanie okresowej ich oceny, do wymogów określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
4) Ustalenia kontroli stanu przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do zapobiegania i usuwania skutków poważnych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej [por.
zał. nr 4, str. 49] wskazywały m.in., że część wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, przygotowanych przez zakłady
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, trafiła do jednostek PSP w stanie niekompletnym, komendanci zaś nie w każdym wypadku opracowywali dla obszarów wokół takich zakładów zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze. Nie w pełni też
wywiązywali się z obowiązku przeprowadzenia raz w roku kontroli w tych zakładach. W celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości, NIK zobowiązała Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej m.in. do zapewnienia pełnej realizacji przez komendy powiatowe (miejskie) PSP zadań ustawowych w zakresie czynności kontrolno-rozpoznawczych; a także
konsekwentnego egzekwowania pełnej i terminowej realizacji przez podległe jednostki zadań ukierunkowanych na zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, przede wszystkim prawidłowego sporządzania dokumentów prewencyjnych i planów
operacyjno-ratowniczych. Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji NIK wnioskowała o zmianę kryteriów organizacji
komend PSP, uwzględniających nie tylko liczbę mieszkańców, ale również specyfikę potencjalnych zagrożeń, w tym awariami
przemysłowymi. Kolejne wnioski odnosiły się do poprawy wyposażenia w sprzęt i pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz usprawnienia nadzoru nad realizacją zadań przez komendantów PSP.
5) NIK krytycznie oceniła funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (jako bariery dla rozwoju przedsiębiorczości) [por. zał. nr 4, str. 21] oraz stosowanie ich przez organy administracji rządowej i samorządowej. Ustalenia kontroli wskazywały, że istnieją możliwości usprawnienia obsługi przedsiębiorców, nawet bez zmiany
istniejącego stanu prawnego. Konieczne jest wprowadzenie priorytetowych zasad obsługi przedsiębiorców zgłaszających działalność gospodarczą do ewidencji oraz występujących o uzyskanie koncesji, zezwoleń i licencji lub rejestrujących działalność
regulowaną, a także zapewnienie skutecznego nadzoru nad załatwianiem spraw związanych z koncesjonowaną lub regulowaną działalnością gospodarczą. Niezbędne jest stałe oraz intensywne podnoszenie kwalifikacji urzędników prowadzących tę
obsługę. W ocenie NIK Minister Gospodarki powinien m.in. zweryfikować katalog obowiązujących koncesji, zezwoleń i licencji
oraz rejestrów działalności regulowanej, pod kątem możliwości ograniczenia rodzajów działalności gospodarczej podlegającej
koncesjonowaniu lub wymagającej spełnienia szczególnych warunków oraz pod względem uproszczenia zasad ich udzielenia.
Stwierdzone ograniczanie kontroli przez organy koncesyjne i organy wydające zgodę na prowadzenie regulowanej działalności gospodarczej, uzasadniane było przede wszystkim brakiem potrzeby takich kontroli. Tymczasem w sytuacji, gdy koncesje
i zezwolenia zawierają rygorystyczne warunki prowadzenia takiej działalności, przedstawione uzasadnienie powinno stanowić
podstawową przesłankę do oceny celowości utrzymywania aktualnego zakresu reglamentacji działalności gospodarczej.

Klasyfikacja finansowych rezultatów kontroli
W klasyfikacji finansowych rezultatów kontroli występują dwie podstawowe kategorie: stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w wymiarze finansowym i korzyści finansowe.

Nieprawidłowości w wymiarze finansowym
Obejmują kwoty: uszczupleń środków publicznych, uzyskane z naruszeniem prawa, wydatkowane z naruszeniem prawa,
wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem, wydatkowane niegospodarnie, niecelowo i nierzetelnie oraz inne
nieprawidłowości w wymiarze finansowym, jak również kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej i sprawozdawczości. Pojęcia i kategorie odnoszące się do tych spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane
są do nieprawidłowości w wymiarze finansowym, obrazuje schemat nr 4.

Schemat nr 4.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do rezultatów finansowych kontroli

Rezultaty
finansowe
kontroli

Uszczuplenia środków
publicznych

Kwoty uzyskane
z naruszeniem prawa
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Kwoty wydatkowane
z naruszeniem prawa

Kwoty wydatkowane
w następstwie działań
niezgodnych z prawem

Kwoty wydatkowane
niegospodarnie, niecelowo
i nierzetelnie

Inne nieprawidłowości
w wymiarze
finansowym

Kwoty odpowiadające
nierzetelnym danym w ewidencji
lub sprawozdawczości
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Z tytułu dochodów lub przychodów nieuzyskanych wskutek działań niezgodnych
z przepisami prawa albo przez zaniechanie działań prawem nakazanych, jak również
dochody i przychody pobrane, lecz nieprzekazane właściwemu organowi

Podatki, daniny publiczne i opłaty nienależnie pobrane lub pobrane w zawyżonej
wysokości od obywateli lub podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Z przekroczeniem zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków, uprawnień
do dokonania zmian, zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań, niezgodnie
z przeznaczeniem środków, w związku z naruszeniem zasad lub trybu postępowania
przy udzieleniu zamówienia publicznego

Wydatkowane zgodnie z przepisami prawa, jednak w następstwie działań naruszających prawo

Poniesione wydatki lub powstałe straty wskutek takich działań, w tym kwoty
wydatków niecelowych, nieefektywnych lub przynoszących straty wydatków na
inwestycje, obejmujące wartość majątku zniszczonego lub utraconego, wynikające
z różnicy cen zakupionych towarów lub usług do ich cen rynkowych

Kwoty przeniesione w następstwie przekroczenia uprawnień do dokonania zmian,
obejmujące zobowiązania zaciągnięte z naruszeniem zakresu upoważnienia,
świadczenia lub składki niepobrane, nieodprowadzone lub nieopłacone oraz środki
odprowadzone nieterminowo lub nieodprowadzone na właściwy rachunek

Zobowiązania i składniki majątku itp. nieuwzględnione w księgach oraz operacje
gospodarcze niewprowadzone do ewidencji; różnice między stanem faktycznym
a wykazanym w księgach, a także wynikające z wykazania w sprawozdawczości
danych niezgodnych z ewidencją księgową

Finansowy wymiar nieprawidłowości ujawnionych w 2008 r.
Kształtował się on na poziomie prawie 16,8 mld zł. Diagram nr 6 ilustruje finansowy wymiar ujawnionych nieprawidłowości,
w podziale na poszczególne kategorie.

Diagram nr 6.

Klasyfikacja korzyści finansowych
Są one pozytywnym efektem wykorzystania ustaleń kontroli i wniosków pokontrolnych w postaci wyrażonej kwotowo poprawy oszczędności i wydajności, w tym oszczędności liczonych w określonej perspektywie czasowej. Obejmują 4 kategorie:
oszczędności uzyskanych w wyniku działań kontrolnych, pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych lub
innych składników aktywów, inne nieutracone pożytki finansowe, a także oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla
osoby fizycznej bądź podmiotu spoza sektora finansów publicznych. Ważniejsze pojęcia i kategorie odnoszące się do tych
spośród finansowych rezultatów kontroli, które zaliczane są do kategorii korzyści finansowych, obrazuje schemat nr 5.
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Wielkość i struktura nieprawidłowości w wymiarze finansowym, odnotowanych w 2008 r.

Schemat nr 5.
Pojęcia i kategorie stosowane przy zaliczaniu ujawnionych nieprawidłowości do korzyści finansowych
Korzyści
finansowe
Oszczędności uzyskane
w wyniku działań kontrolnych

Wynikające ze zmniejszenia wydatków lub kosztów w sytuacji,
gdy realizowane są te same zadania, przy niższych wydatkach
(kosztach), a także zmniejszenia wydatków przez zaniechanie działań
niecelowych lub niegospodarnych

Pożytki finansowe
w postaci należnych środków publicznych
lub innych składników aktywów

Które zostały lub mogą zostać pozyskane w wyniku potwierdzenia
przez skontrolowaną jednostkę przyjęcia do realizacji wniosków
pokontrolnych NIK (obejmujących kwotę, w wypadku której
sformułowany został wniosek dotyczący jej uzyskania)

Inne nieutracone
pożytki finansowe

Możliwe do uzyskania i mające bezpośredni związek ze stanem, który
nie spowodował jeszcze nieodwracalnych skutków finansowych,
a w wyniku działań NIK uniknięto ich powstania

Oszczędności lub uzyskane pożytki
finansowe dla obywatela bądź podmiotów
spoza sektora finansów publicznych

Nienależnie pobrane lub pobrane w zawyżonej wysokości podatki,
opłaty, które w wyniku realizacji wniosków NIK zostaną zwrócone,
albo ich wysokość zostanie poprawnie ustalona i pobrana
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Wielkość korzyści finansowych uzyskanych w 2008 r.
W 2008 r. uzyskano w wyniku kontroli korzyści finansowe w wysokości ponad 553 mln zł. Ich wielkość i strukturę ilustruje
diagram nr 7.

Diagram nr 7.
Wielkość i struktura korzyści finansowych, uzyskanych w 2008 r.
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1) W wyniku przeprowadzonej w Ministerstwie Finansów kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r., cz. 98 – przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, stwierdzono niecelowe i niegospodarne wydatkowanie środków w wysokości 57 mln zł na koszty obsługi bonów skarbowych, wyemitowanych w związku
z nierzetelnie zgłoszonym zapotrzebowaniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzono także inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości 76,8 mln zł, które dotyczyły kosztów utrzymania nadmiernych stanów środków
na rachunkach dysponentów i lokat budżetu państwa w warunkach deficytu, gdy pozyskanie środków wymaga poniesienia
kosztów, związanych z obsługą powstałego w związku z tym zadłużenia.
2) Kontrola egzekwowania przez naczelników urzędów skarbowych zaległości podatkowych i niepodatkowych,
przeprowadzona w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Targówek ujawniła m.in. uszczuplenia środków publicznych w wysokości 4,2 mln zł, mające związek z opieszałym wystawianiem tytułów wykonawczych. W kolejnych urzędach skarbowych objętych tą kontrolą (Warszawa-Wawer i Warszawa-Wola) stwierdzono nieprawidłowości w wymiarze finansowym
w wysokości 11,5 mln zł. Polegały one m.in. na przedawnieniu się zaległości podatkowych, braku skutecznej egzekucji
i niepodejmowaniu działań windykacyjnych. Analiza realizacji wniosków pokontrolnych z wcześniejszej kontroli (dotyczyła
ona przedawniania się zobowiązań podatkowych w latach 2004-2005 i w I półroczu 2006 r.), dokonana w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga, wykazała, że w wyniku podjętych przez urząd działań, budżet państwa odzyskał 2,7 mln zł.
Analogiczne działania podjęte przez kierownictwo Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek umożliwiły wyegzekwowanie
z tytułu podatku dochodowego z papierów wartościowych i instrumentów finansowych za 2007 r. zaległości w wysokości
5,1 mln zł.
3) Wymiar finansowy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kontroli powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa ilustruje kwota
426,6 mln zł. Województwo wydatkowało m.in. środki publiczne w wysokości 21,7 mln zł z pominięciem lub naruszeniem
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, zaciągnęło, naruszając przepisy ustawy o finansach publicznych, zobowiązania w wysokości 85 mln zł oraz kolejny raz naruszyło przepisy o zamówieniach publicznych, zawierając z pominięciem
określonego trybu umowę ramową na kwotę ponad 60 mln zł. Ujawniono także nieujęcie w ewidencji księgowej warunkowych
należności i zobowiązań w wysokości 244,3 mln zł.
4) Przedawnienie należności, ich umorzenie, dokonanie odpisu aktualizującego należności z naruszeniem obowiązujących
procedur, nierzetelne działania windykacyjne wobec dłużników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spowodowały uszczuplenie jego środków o 7,2 mln zł, co stwierdzono podczas przeprowadzonej w Funduszu kontroli
wykonania planu finansowego w 2007 r. NIK ujawniła też dopuszczenie do powstania należności wobec pracodawców, co
spowodowało konieczność zapłaty odsetek w wysokości 312,6 tys. zł, niegospodarne wydatkowanie środków w kwocie 279,6
tys. zł, będące konsekwencją zbędnych wydatków osobowych, a także wydatków z tytułu zakupu samochodów osobowych,
nierzetelnego planowania szkoleń i finansowania kosztów połączeń telefonicznych.
5) Działania podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w związku z wnioskami NIK sformułowanymi po kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r., cz. 46 – zdrowie, a także przedstawionymi w wyniku wcześniejszych kontroli, umożliwiły uzyskanie korzyści finansowych – przekazanie na rachunek dochodów budżetu państwa środków w wysokości 4,1 mln zł, w tym m.in.
wyegzekwowanych od Wydawnictwa Lekarskiego PZWL sp. z o.o. w Warszawie (3 mln zł) oraz Instytutu Kardiologii (742,6
tys. zł). Z kolei analogiczna kontrola wykonania budżetu państwa w tej części za 2007 r. ujawniła udzielenie przez Ministra
Zdrowia wsparcia finansowego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, przez przekazanie – bez podstawy
prawnej – środków w wysokości 150 mln zł na realizację programu wieloletniego pn. Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli (środki te szpitale kliniczne i instytuty przeznaczyły na sfinansowanie spłaty części zobowiązań). W ustawie
budżetowej na rok 2007 nie przewidziano środków na realizację programu, a ponadto nie istniały przepisy, które umożliwiałby
Ministrowi Zdrowia przekazywanie dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na spłatę zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych w ramach wspomnianego programu. Przekazanie dotacji oceniono więc jako działanie nielegalne.
6) W drugim i trzecim roku realizacji wniosków pokontrolnych przedstawionych Zarządowi EnergiaPro Koncern Energetyczny po zakończeniu kontroli pn. Działalność zakładów energetycznych w zakresie ograniczenia nieuzasadnionych
strat energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznych i wpływu tych strat na wysokość ustalanych taryf osiągnięto korzyści finansowe w łącznej wysokości 68,6 mln zł, z tego 27,8 mln zł w Oddziale we Wrocławiu z tytułu oszczędności
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w zakupie energii w wyniku zmniejszenia strat sieciowych, a 12,5 mln zł w związku z poprawą windykacji należności (w Oddziale w Wałbrzychu odpowiednio 21,6 mln zł i 6,7 mln zł).
7) Realizacja przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy wniosku dotyczącego podjęcia przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych w celu poprawy efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa, przedstawionego po kontroli dotyczącej kosztów producentów energii elektrycznej i cieplnej w latach 2004-2006 (I półrocze), ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł i kosztów zaopatrzenia w paliwa, skutkowało poprawą tej efektywności i uzyskaniem w I półroczu
2008 r. korzyści finansowych w wysokości ponad 3,7 mln zł.
8) Kontrola działalności Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie przygotowania i realizacji budowy Wrocławskiego
Parku Wodnego oraz wykorzystania mienia samorządowego przy jego budowie, a także zagadnień dotyczących budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej ujawniła nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości 63,3 mln zł, w tym m.in. uszczuplenia środków publicznych będące skutkiem nieprawidłowo ustalonych stawek czynszu
dzierżawnego – 32,6 mln zł, wydatkowanie z naruszeniem przepisów prawa – 10,2 mln zł, a także przekazanie aportu spółce
Port Lotniczy Wrocław SA o wartości 20,2 mln zł bez wymaganej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Realizując wnioski pokontrolne, Urząd Miejski we Wrocławiu wystąpił z pozwem przeciwko kontrahentowi wykonującemu inwestycję (Spółka WPW)
o zapłatę prawie 14,6 mln zł, z tytułu utraconych korzyści i kar umownych.
9) Kontrola opodatkowania paliw ciekłych przeprowadzona w Izbie Celnej w Rzepinie wykazała pożytki finansowe
w postaci należnych środków publicznych w łącznej wysokości ponad 27 mln zł. Ustalono, że w wypadku zaległości w podatku
akcyzowym od paliw ciekłych należnych od 10 największych podatników, w 4 sprawach nie podjęto wszystkich czynności
mogących prowadzić do skutecznego wyegzekwowania lub zabezpieczenia zaległości. W przypadku 3 podatników, dopiero
w wyniku kontroli NIK organ egzekucyjny podjął działania zmierzające do dokonania zabezpieczenia ich zaległości podatkowych na kwotę 26,4 mln zł, w formie hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników.
10) Uszczuplenia środków publicznych ujawniło postępowanie kontrolne dotyczące budowy obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (przeprowadzone w ramach kontroli pn. Realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane) Przedwczesne wystawienie Świadectwa przejęcia, potwierdzającego zakończenie robót objętych kontraktem, umożliwiło
nierzetelnemu wykonawcy ograniczenie działań w przygotowaniu obwodnicy do ostatecznego odbioru (dopiero 65 dni po
dacie określonej w świadectwie, kierownik budowy zgłosił zasadnicze ukończenie robót). Działanie takie uniemożliwiło dochodzenie od wykonawcy odszkodowania umownego za nieterminowe wykonanie kontraktu, wynoszącego 60 tys. zł za każdy
dzień zwłoki. Przyjmując, iż minimalny czas niezbędny do wykonania brakujących robót wynosił 3 tygodnie licząc od dnia
podpisania świadectwa, należne odszkodowanie wynosiło prawie 1,3 mln zł.
11) Wymiar finansowy nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli funkcjonowania samorządowego lecznictwa
szpitalnego w województwie łódzkim wyliczono na 133 mln zł. Stwierdzono m.in., że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi, w wyniku zawartej na niekorzystnych warunkach umowy z Zakładem Leczniczo-Diagnostycznym
„Kopernik” sp. z o.o. na świadczenie usług zdrowotnych, wydatkował niegospodarnie 46 mln zł. Kwotę tę zwiększyły (o 6 mln
zł) skutki wynikające z ugody zawartej z syndykiem masy upadłościowej tego Zakładu, rozliczającej wzajemne roszczenia
stron z tytułu zawartych umów. Ustalenia kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pabianicach wskazywały z kolei na nieujęcie w jego ewidencji finansowo-księgowej wynagrodzenia należnego firmie
ELECTUS SA w Lubinie (ponad 24 mln zł) z tytułu umowy „długoterminowego finansowania zobowiązań wymagalnych” oraz
odsetek od zobowiązań w wysokości 4,4 mln zł. Stwierdzono ponadto, że w księgach rachunkowych szpitala nie ujęto dotacji
ze środków publicznych w wysokości 5 mln zł.
12) Nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości ponad 1,6 mln zł stwierdzono w wyniku kontroli gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzonej w Instytucie Rozrodu
Zwierząt i Badań Żywności w Olsztynie oraz Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt
w Popielnie. Na kwotę tę składały się: uszczuplenia środków publicznych wynikające z niepobrania odsetek od najemców
majątku PAN nieterminowo uiszczających opłaty czynszowe, nieodprowadzenia składki ZUS od wynagrodzeń pracowników
Stacji w Popielnie oraz nieprzekazania do PAN kwoty z tytułu sprzedaży jego majątku (883,4 tys. zł), zaciągnięciu przez
Stację, z naruszeniem przepisów prawa, pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, bez upoważnienia Prezesa PAN (609,3 tys. zł), a także wydatkowaną na spłatę odsetek i kar od zaległości
z tytułu nieopłaconych przez Stację składek ZUS kwotę 134,5 tys. zł.
13) W związku z realizacją wniosku pokontrolnego, dotyczącego wyegzekwowania od dłużników zaległych należności z tytułu
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14) Podczas kontroli budowy krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez Polski Związek Kolarski, przeprowadzonej w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Polskim Związku Kolarskim, NIK ujawniła wydatkowanie przez Związek z naruszeniem przepisów prawa środki w wysokości 81,9 mln zł na rzecz wykonawcy wybranego z naruszeniem
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przekazanie Związkowi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych,
mimo niespełnienia wymogów uprawniających do jego otrzymania. Stwierdzono też inne nieprawidłowości na kwotę 4,2
mln zł, polegające na wystawieniu przez wykonawcę inwestycji faktur za roboty budowlane, które nie zostały faktycznie
wykonane (faktury te Związek przekazał następnie do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu otrzymania dofinansowania).
15) Rezultatem kontroli sprawowania przez starostów nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi
pojazdy samochodowe do ruchu drogowego (objęto nią urzędy miast w Warszawie i Płocku oraz starostwa powiatowe
w Płocku, Wołominie i Łosicach), było ujawnienie nieprawidłowości w wysokości 6 mln zł, wynikających z pobrania przez stacje kontroli pojazdów opłat za wykonane badania pojazdów samochodowych w okresie, w którym nie posiadały one uprawnień
do ich wykonywania.
16) Uchwalona w 2008 r. ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP umożliwiła uregulowanie właściwości rzeczowej organów państwowych w kwestii stwierdzenia nieważności decyzji nadającej uprawnienia zabużańskie z rażącym naruszeniem prawa. Pozwoliło to na realizację
wniosków z kontroli pn. Zaspokojenie przez Skarb Państwa roszczeń osób z tytułu pozostawionego mienia zabużańskiego, przez stwierdzenie decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nieważności zaświadczeń Prezydenta Wrocławia na kwotę
4,5 mln zł oraz decyzji Starosty Lubańskiego na kwotę 2,6 mln zł.
17) Doraźna kontrola realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie projektu inwestycyjnego pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Warszawie” spowodowała uzyskanie pożytków finansowych w postaci zapłaconej
przez wykonawcę kary za zwłokę – w wysokości ponad 4,5 mln zł.
18) W wyniku realizacji wniosków przedstawionych skontrolowanym urzędom po kontroli stosowania ulg podatkowych
przez organy gminy oraz skuteczność egzekwowania zaległości podatkowych w latach 2004-2006 (I półrocze), Urząd
Miejski w Puszczykowie wyegzekwował od podatników zaległości w podatkach od nieruchomości i środków transportowych
w wysokości 585 tys. zł, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ściągnął zaległości obejmujące podatki od nieruchomości, środków transportowych oraz rolny w wysokości 151,7 tys. zł, zaś Urząd Gminy w Suchym Lesie wyegzekwował zaległości z tytułu
wspomnianych podatków w wysokości ponad 1,7 mln zł.
19) Wnioski NIK sformułowane po kontroli organizacji i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich były podstawą do naliczenia i wyegzekwowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego od PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o. kar umownych w wysokości 554,1 tys. zł, z tytułu nienależytej realizacji umów o wykonanie
regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim w latach 2006-2007.
20) W wyniku przeprowadzonej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie kontroli działalności administracji publicznej w przedmiocie zapewniania jakości robót drogowych stwierdzono, iż Oddział nie naliczył
i nie wyegzekwował od wykonawcy modernizacji drogi kar umownych w wysokości prawie 0,6 mln zł za 32-dniowe przekroczenie terminu wykonania robót drogowych na odcinku Końskowola – Puławy. Opóźnienie w realizacji robót spowodowane
zostało niepełnym przygotowaniem wykonawcy do wykonania zadania. Zapisy w dzienniku budowy nie potwierdziły złych
warunków atmosferycznych i przerywania prac z tego powodu, co rzekomo było przyczyną zwłoki w terminowej modernizacji
drogi. Należność została wyegzekwowana od wykonawcy w toku kontroli.
21) Kontrola działań Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych i Ministra Gospodarki w sprawie nałożenia kary
pieniężnej na spółkę J&S Energy SA wykazała, że Agencja wydatkowała 182,2 mln zł, z tego 173 mln zł stanowiące
równowartość kosztu zakupu ropy naftowej, w ilości odpowiadającej niedoborowi zapasów paliw ciekłych, których obowiązek
gromadzenia ciążył na wspomnianej spółce w okresie październik 2006 – wrzesień 2007 oraz 9,2 mln zł, z tytułu kosztów
składowania przez Agencję w tym okresie zakupionej ropy naftowej.
22) Kontrola w zakresie realizacji programu restrukturyzacji sektora elektroenergetyki, przeprowadzona w LUBZEL
Dystrybucja sp. z o.o. w Lublinie wykazała, iż umowa o świadczenie usług doradczych, zawarta z PGE SA na czas nieokreślony z rocznym wynagrodzeniem w wysokości prawie 1,4 mln zł, była faktycznie zbędna. Dotyczyła ona m.in. doradztwa
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sprzedaży i dzierżawy, skierowanego do Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Olsztynie po kontroli sprzedaży i wydzierżawianie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja odzyskała w 2008 r. 972 tys. zł.
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w zakresie polityki zakupowej, polityki kadrowej oraz zarządzania zasobami ludzkimi, podczas gdy spółka dysponowała odpowiednio przygotowanymi pracownikami wykonującymi takie zadania w ramach obowiązków służbowych.
23) Przeprowadzona w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Bydgoszczy kontrola kształcenia osób dorosłych na
tle potrzeb rynku pracy ujawniła nieprawidłowości finansowe na łączną kwotę 280 tys. zł (142,2 tys. zł w 2007 r. i 137,8 tys.
zł w 2008 r.), z tytułu nienależnego ustalenia i pobrania przez skontrolowaną jednostkę, zaliczonych następnie do dochodów
własnych, opłat za przystąpienie do egzaminów kwalifikacyjnych.
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Współpraca z Sejmem RP
Prezes NIK, wykonując obowiązki określone w Konstytucji RP, ustawie o NIK i regulaminie Sejmu RP, uczestniczył w plenarnych posiedzeniach Sejmu: przedkładał
najważniejsze dokumenty związane z działalnością Izby oraz prezentował stanowisko w istotnych sprawach mających związek z kontrolami przeprowadzonymi przez
Izbę. W 2008 r. Prezes NIK i wiceprezesi uczestniczyli także w posiedzeniach komisji
sejmowych, na których omawiane były wyniki ważniejszych kontroli NIK, szczególnie
w posiedzeniach Komisji ds. Kontroli Państwowej, przedstawiając materiały i opracowania przygotowane na wniosek komisji. Przedstawiciele Izby wzięli udział w 966
posiedzeniach komisji i podkomisji (w 2007 r. – 720), prezentując wyniki przeprowadzonych kontroli (w szczególności kontroli wykonania budżetu państwa w 2007 r.),
jak również zgłaszając opinie do poselskich inicjatyw ustawodawczych.
Rozpatrując Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r. komisje sejmowe – w zakresie swojego działania – oceniły również współpracę z poszczególnymi departamentami kontrolnymi, wskazując na przydatność w pracach parlamentarnych
materiałów przedkładanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, a zwłaszcza informacji
o wynikach kontroli.

Wystąpienia Prezesa NIK
Prezes NIK w dniu 22 lipca 2008 r., na 20. posiedzeniu Sejmu RP, przedstawił Analizę wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 2007 r. oraz Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r.
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Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r.
W swym wystąpieniu Prezes NIK stwierdził, że analizę i opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów opracowano na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 405 jednostkach sektora finansów publicznych. NIK oceniła wykonanie budżetu w 92 częściach i realizację planów finansowych przez 3 agencje rządowe i 25 funduszy celowych.
Ogólna ocena wykonania budżetu w 2007 r. jest pozytywna. Jej podstawą są dobre wyniki audytu sprawozdań budżetowych, prawie o połowę niższy od planowanego deficyt, a także poprawa sytuacji finansowej sektora finansów publicznych.
Jest ona także pochodną ocen jego wykonania w poszczególnych częściach. Sformułowano łącznie 120 ocen, z tego 64
pozytywne, 52 pozytywne z zastrzeżeniami oraz 4 negatywne – dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, realizacji planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Funduszu CEPiK.
Podstawą negatywnej oceny wykonania budżetu przez Krajową Radę Sądownictwa było niegospodarne wydatkowanie
środków z tytułu czynszu za niewykorzystane pomieszczenia biurowe oraz nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Nieprawidłowości ujawnione w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczyły ponad 144 mln zł. Negatywna ocena wykonania planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych miała natomiast związek z niskim poziomem
realizacji zadań rzeczowych oraz niezwróceniem do budżetu przez MON 23 mln zł wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem jeszcze w 2005 r. Z kolei o negatywnej ocenie wykonania planu finansowego CEPiK zadecydowało niewykonanie
planowanych zadań, nieskuteczność w pobieraniu opłat i doprowadzenie do uszczuplenia środków publicznych o ok. 1,2 mln
zł. Negatywnie NIK oceniła również wykonywanie przez dysponentów budżetu nadzoru nad planowaniem, przygotowaniem
i finansowaniem inwestycji budowlanych, a także działalność kolejnych ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie realizacji inwestycji drogowych.
Prezes NIK zwrócił uwagę, że budżet państwa był realizowany w 2007 r. w sprzyjających warunkach makroekonomicznych. Produkt krajowy brutto wyniósł prawie 1.200 mld zł i był realnie o 6,6% wyższy niż przed rokiem. Tempo jego wzrostu
było wyższe od przyjętego w prognozie makroekonomicznej, a także wyższe niż w latach 2006 i 2005. Był to jeden z wyższych
wskaźników wzrostu w UE. Wzrost był kreowany przez popyt krajowy, zwłaszcza przez wzrost spożycia ogółem i akumulacji
brutto. Realna stopa wzrostu popytu wyniosła 8,3% i była o 3,2 pkt procentowego wyższa od przyjętej na etapie opracowywania budżetu. Wzrost akumulacji był prawie dwukrotnie wyższy niż zakładano, a tempo wzrostu inwestycji było najwyższe
od 10 lat.
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Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wniósł 2,5% i był wyższy od przyjętych założeń o 0,6 pkt
procentowego.
Umocniły się pozytywne tendencje na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce wyniosło ponad 9,2 mln osób
i było o ok. 300 tys. wyższe niż w roku poprzednim. Stopa bezrobocia na koniec 2007 r. wyniosła 11,4% – była o prawie 3 pkt
procentowe niższa, niż zakładano. Dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw umożliwiły wzrost wynagrodzeń i wydatków na
finansowanie inwestycji.
W uzasadnieniu do projektu ustawy przyjęto, że saldo rachunku bieżącego bilansu płatniczego w 2007 r. będzie
ujemne i wyniesie minus 6,9 mld euro, co odpowiadało 2,4% prognozowanego produktu krajowego brutto. Niedobór ten
miał być pokryty przez dodatnie saldo obrotów kapitałowych i finansowych w wysokości 7 mld euro. W 2007 r. saldo to
ostatecznie wyniosło minus 11,5 mld euro (ok. 3,7% produktu krajowego brutto). Na zwiększenie deficytu w obrotach
bieżących w ujęciu rocznym o 57,9% wpłynęło pogłębienie ujemnego salda obrotów towarowych i ujemnego salda dochodów.
Konstruując budżet po raz kolejny nie doszacowano skali aprecjacji złotego wobec dwóch głównych walut, tj. dolara amerykańskiego i euro. Przyjęto, że w 2007 r. średni kurs dolara wyniesie 3,04 zł, a kurs euro ukształtuje się na poziomie 3,90 zł.
W rzeczywistości średni kurs dolara wyniósł 2,77 zł, a euro – 3,78 zł. W grudniu 2007 r. jeden dolar amerykański kosztował
2,48 zł, a euro – 3,60 zł.
Jedną z przesłanek pozytywnej oceny wykonania budżetu są wyniki audytu sprawozdań budżetowych. Dają one podstawę
do poświadczenia, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu przekazuje prawdziwy i rzetelny obraz. Stwierdzono
wprawdzie uchybienia, jednak ich skala była niewielka i nie wpływała w istotny sposób na obraz wykonania budżetu zawarty
w sprawozdaniu.
Rzetelność i prawidłowość łącznych sprawozdań sprawdzono u 112 dysponentów części budżetowych. Opinię bez zastrzeżeń otrzymało 90, a z zastrzeżeniami co do najmniej jednego sprawozdania – 20 z nich. Sprawozdania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu NIK oceniła negatywnie.
Gorsze były wyniki badania sprawozdań u dysponentów trzeciego stopnia – spośród 168, 130 otrzymało opinię bez zastrzeżeń, 30 – z zastrzeżeniami, 8 – opinię negatywną.
Audyt sprawozdań poprzedzony był badaniem ksiąg. W wielu jednostkach zgłoszono zastrzeżenia odnośnie rzetelności
ich prowadzenia. NIK, oprócz potrzeby wyeliminowania błędów w rachunkowości, wskazuje także – po raz kolejny – na konieczność doprecyzowania oraz ujednolicenia zasad i technik rachunkowości dla jednostek budżetowych.
Dobra sytuacja gospodarcza i wyższa inflacja korzystnie wpłynęły na dochody budżetowe. Wystarczyły one na sfinansowanie 93,7% wydatków, podczas gdy rok wcześniej relacja ta wynosiła 88,7% (poprawa o 5 pkt procentowych).
Zrealizowane dochody wyniosły 236,4 mld zł, tj. o 3,2% więcej, niż planowano, i o 19,6% więcej niż w 2006 r. Przekroczenie planu dochodów to głównie efekt pozyskania wyższych dochodów podatkowych – z podatku dochodowego od osób fizycznych o 11,9%, od osób prawnych – o 11,2%, z podatku akcyzowego – o 8,5%, a z podatku od towarów i usług – o 4,3%.
Nie wykonano natomiast planu dochodów środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi – prognozę (14,7
mld zł) zrealizowano w 51,3%. Przyczyną było niezrealizowanie przez dysponentów planowanych wydatków podlegających
refundacji, a także nieuwzględnienie na etapie planowania przesunięcia w czasie między terminem dokonania wydatku a jego
refundacją. Prawidłowe zaplanowanie dochodów utrudnił brak metodologii ich prognozowania. Brak było także procedur dotyczących przekazywania środków z UE, zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych w euro, na rachunek
dochodów budżetu państwa.
Zwiększyła się relacja dochodów budżetu do produktu krajowego brutto – z 18,6% w 2006 r. do 20,2% w 2007 r.
Zaległości z tytułu podatków i innych należności budżetowych ciągle były wysokie i na koniec roku wyniosły 23,2 mld
zł (zaległości były jednak o 3,5% mniejsze, niż rok wcześniej). Wzrosły zaległości w podatkach od towarów i usług oraz akcyzowym. Na wzrost zaległości w podatkach pośrednich wpływ miały przypisy należności, dokonane na podstawie decyzji
pokontrolnych dyrektorów urzędów kontroli skarbowej i naczelników urzędów celnych.
Odnosząc się do egzekucji zaległości podatkowych, Prezes NIK zwrócił uwagę na poprawę wskaźnika efektywności egzekucji tych zaległości. Po kilku latach obniżania się nastąpiła jego poprawa z 19,1% w 2006 r. do 19,7% w 2007 r. Wskaźnik
ten jest jednak nadal niski, a w dodatku wystąpiły znaczące różnice w efektywności pracy działów egzekucyjnych urzędów
skarbowych i izb celnych (odpowiednio 24,4% i 2,8%). Poprawa ściągalności podatków nastąpiła głównie dzięki lepszej niż
przed rokiem sytuacji finansowej podatników.
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W przeciwieństwie do dochodów wydatki były o 6,6 mld zł, tj. o 2,6%, niższe od zaplanowanych. Zrealizowane wydatki
wyniosły 252,3 mld zł. W kwocie tej ujęto 2,7 mld zł, które Rada Ministrów przeniosła do wykorzystania w roku bieżącym.
Niższe niż planowano było wykonanie wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz wydatków na finansowanie
projektów z udziałem środków unijnych. W szczególności niższe było wykorzystanie środków na: finansowanie programów
i projektów ze środków funduszy strukturalnych w działach: Rolnictwo oraz Transport i łączność (o około 3,5 mld zł), dotacje na
realizację świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (o prawie 460 mln zł), koszty obsługi długu publicznego (o 440 mln zł) oraz utrzymanie i funkcjonowanie administracji publicznej (o 380 mln zł). Najwięcej środków nie wydano w częściach: Rozwój wsi – 2,8 mld zł, Transport – 700 mln zł,
Obsługa zadłużenia zagranicznego – 300 mln zł oraz w budżetach wojewodów – 1,1 mld zł. Część z tych niewykorzystanych
środków to rezultat błędów planistycznych. Zasadniczą jednakże przyczyną niewykorzystania pełnego limitu wydatków było
niewykonanie zadań rzeczowych lub opóźnienia w ich realizacji. Dotyczy to w szczególności wydatków na transport.
Pogłębiło się zjawisko narastania opóźnień w wydatkowaniu środków i kumulacji wydatków w ostatnim kwartale roku. I tak
w IV kwartale zrealizowano 32,8% całorocznych wydatków, podczas gdy w tym samym okresie roku poprzedniego – 28,7%. Narastanie opóźnień, w stosunku do harmonogramu, powodowało zbędne koszty związane z emisją skarbowych papierów wartościowych. W porównaniu z 2006 r. wydatki były nominalnie wyższe o 13,3%, a ich relacja do produktu krajowego brutto zwiększyła
się z 21% do 21,6%. Aktywną politykę budżetową utrudniał, podobnie jak w latach poprzednich, duży udział wydatków prawnie
zdeterminowanych. Wyniósł on w 2007 r. 73,1% i chociaż od 2006 r. uległ pewnemu obniżeniu, to nadal był wysoki.
Zmniejszyła się, o co NIK wnosiła, liczba rezerw celowych. W ustawie na 2007 r. było ich 76, a więc o 22 mniej niż w roku
poprzednim. Spośród tych 76 tytułów rezerw w trakcie prac parlamentarnych wprowadzono 25 tytułów. Większość z nich
przeznaczona była na zadania, które nie były przygotowane do realizacji. Przykładem mogą być rezerwy przeznaczone m.in.
na finansowanie programu „Tiry na tory”, informatyzację i upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz
przygotowanie do budowy drogi ekspresowej S8.
W procesach inwestycyjnych nadal występowały te same nieprawidłowości, które były obserwowane w latach poprzednich. Szczególnie widoczny jest brak postępu w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zwłaszcza drogowych. Przy prawie
sześciokrotnym wzroście planowanych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę drogową w stosunku do 2006 r. nie odnotowano istotnego przyrostu efektów rzeczowych. Oddano do użytku zaledwie 10 km autostrad i 131 km nowo budowanych
dróg oraz 36 km dróg ekspresowych. Nie udało się usprawnić procesów inwestycyjnych, przez zmianę przepisów związanych
z wydawaniem decyzji lokalizacyjnych, środowiskowych i wywłaszczeniowych oraz udzielaniem zamówień.
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wzrosły o 6,2%. Na skutek braku rozeznania potrzeb ze strony wojewodów i jednostek realizujących zlecone zadania zawyżono plan dotacji celowych na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W wyniku tego 16 wojewodów dokonało
blokady środków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 1,2 mld zł. Stwierdzono przypadki nieinformowania jednostek samorządu terytorialnego o kwotach dotacji wynikających z podziału określonego w ustawie, zaniżania
kwot dotacji oraz wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem.
Po raz pierwszy od kilku lat uległ zmniejszeniu udział wydatków na obsługę długu publicznego. W 2007 r. wskaźnik ten
wyniósł 10,9% i był o 1,6 pkt procentowego niższy niż w roku poprzednim. Zmniejszenie kosztów obsługi długu było efektem
umocnienia złotego wobec walut obcych oraz rozkładu płatności wynikającego z charakterystyki emitowanych skarbowych papierów wartościowych – na 2007 r. przypadło do wykupu mniej papierów wartościowych z dyskontem niż w roku poprzednim.
Wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wyniosły 18,7 mld zł, tj. o 6% więcej niż w 2006 r. Zatrudnionych było ponad 475 tys. osób, czyli o 6 tys. osób mniej niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło
3.277 zł i wzrosło o 7,4%. Wyraźny jest jednak brak konsekwentnej polityki w kształtowaniu płac w poszczególnych częściach,
działach i jednostkach. Zwiększyły się rozbieżności między wielkościami planistycznymi a rzeczywistym ich wykonaniem. W
porównaniu z 2006 r. różnica między zatrudnieniem planowanym a rzeczywistym zwiększyła się o ponad 8 tys. osób i wyniosła 44 236 osób. NIK zwraca uwagę na niewykorzystanie 16 tys. etatów w grupie żołnierzy i funkcjonariuszy. Mimo określenia
w art. 18 ustawy budżetowej na 2007 r. etatów w Policji w liczbie 103,4 tys., faktyczne zatrudnienie wyniosło tylko 97,4 tys.
osób, a więc było niższe o 6 tys. Niepełne wykorzystanie limitu etatów spowodowało, że środki na wynagrodzenia – po ich
przesunięci na wydatki pozapłacowe – zostały wykorzystane prawie w całości.
Już po upływie I kwartału 2007 r. było widać, iż deficyt będzie niższy od planowanego. Na poziom wykonania wydatków
w kolejnych kwartałach w znacznym stopniu wpływało niskie zaawansowanie wydatków majątkowych oraz wydatków na finan-
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sowanie projektów z udziałem środków unijnych. Deficyt wyniósł 15,9 mld zł i był niższy od limitu określonego ustawą o 14,1
mld zł. Znaczne zmniejszenie deficytu było głównie efektem dobrej koniunktury gospodarczej, dzięki której wystąpił ponadplanowy wzrost dochodów. Na zmniejszenie deficytu wpłynęło również niewykonanie części zaplanowanych zadań publicznych,
w tym zwłaszcza niewykonanie zadań współfinansowanych z budżetu UE.
W 2007 r. odnotowano korzystną tendencję obniżania relacji deficytu do produktu krajowego brutto – do 1,4%, przy 2,9%
i 2,4% w latach 2005-2006. Podobnie jak w latach poprzednich, obraz wykonania budżetu zniekształca nieujęcie w rachunku
deficytu 16,2 mld zł, przekazanych z budżetu do ZUS na refundację składek, odprowadzanych do otwartych funduszy emerytalnych (uwzględniając je, deficyt wyniósłby 32,2 mld zł, czyli 2,8% PKB).
Deficyt powstał faktycznie w IV kwartale. Jeszcze po 9 miesiącach dochody były większe od wydatków. W grudniu wydatki
były aż o 8,5 mld zł większe niż w listopadzie, a wydatki zrealizowane w ciągu ostatnich 3 dni grudnia wyniosły 9,1 mld zł (30%
wydatków w całym miesiącu). Decyzje podjęte w ciągu tych 3 dni w znaczącym stopniu wpłynęły więc na wielkość deficytu.
Na skutek nierzetelnego planowania i zaniechania realizacji projektów prywatyzacyjnych trzeci rok z rzędu nie zostały
wykonane określone w ustawie przychody z prywatyzacji. Wyższe od przyjętych założeń było natomiast rozdysponowanie
tych przychodów. Przychody z prywatyzacji okazały się niższe od kwoty planowanej o 35,1%, a ich rozdysponowanie wyższe
o 9,8%. W rezultacie 14,8 mld zł przychodów zapisanych w ustawie jako finansowane wpływami z prywatyzacji musiało zostać
pokryte przez zaciąganie zobowiązań Skarbu Państwa.
Dobra sytuacja budżetu spowodowała, że nie wystąpiły problemy z terminowym regulowaniem wydatków. Różnice w planowanych i finansowanych potrzebach pożyczkowych spowodowały jednak utrzymywanie się wysokich stanów lokat budżetu
państwa na rachunkach bankowych. Średnio lokowano na nich około 8,9 mld zł, co przewyższało racjonalny poziom lokat.
Oszacowano, że utrzymywanie przez Ministerstwo Finansów stanu lokat na poziomie około 2 mld zł wyższym od uznanego
za optymalny kosztowało budżet dodatkowo 8,8 mln zł. Dodatkowe koszty (68 mln zł) poniesiono także z tytułu nadmiernych
stanów środków na rachunkach bankowych dysponentów. Średnio na tych rachunkach pozostawało 1,4 mld zł.
Wysoki stan lokat występował już w 2006 r. Mimo braku racjonalnych przesłanek, żeby zwiększać ten stan oraz wielkość
środków na rachunkach dysponentów ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, wzrósł on w ujęciu średniorocznym
o 2,6 mld zł, a w 2007 r. o dalsze 200 mln zł.
Przychody państwowych funduszy celowych wyniosły 162,5 mld zł, a wydatki 153,4 mld zł. Wynik był więc lepszy, niż
zaplanowano w ustawie budżetowej.
Poprawiła się sytuacja finansowa FUS. Zadłużenie spłacił również Fundusz Pracy. Krytycznie jednak oceniono fakt, iż
mimo posiadania znaczących środków i nadal wysokiego poziomu bezrobocia Fundusz tylko w niewielkim stopniu zaktywizował swoje działania.
W rezultacie mniejszych potrzeb pożyczkowych związanych z finansowaniem deficytu zahamowaniu uległo tempo przyrostu państwowego długu publicznego. Z kolei dobra sytuacja budżetu, stosunkowo wysoki nominalny wzrost produktu krajowego brutto i umacnianie złotego wobec walut obcych, wpłynęły na obniżenie się relacji długu do produktu krajowego brutto. Na
koniec 2007 r. wyniósł on 527,4 mld zł i stanowił 45,2% PKB. Oznacza to wzrost kwoty długu w stosunku do roku poprzedniego
o 21,1 mld zł, przy jednoczesnym obniżeniu się jego relacji do produktu krajowego brutto o 2,6 pkt procentowego. Zmniejszyła
się też relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do produktu krajowego brutto z 3,8% w 2006 r. do 2%
w 2007 r., co było skutkiem lepszych wyników finansowych budżetu, państwowych funduszy celowych i jednostek samorządu
terytorialnego.
Wskaźniki relacji długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych do PKB mieściły się w granicach wyznaczonych w programie konwergencji. Poprawa stanu równowagi nie ma jednak – jak podkreślił Prezes NIK – trwałego charakteru.
Bez działań na rzecz efektywnego wykorzystania środków publicznych może nastąpić ponowny wzrost tego deficytu.
W 2007, w porównaniu z rokiem poprzednim, poprawiło się dodatnie saldo bieżących rozliczeń Polski z UE – z 10,6 mld zł
do 17,3 mld zł. Polska otrzymała środki w wysokości 28,1 mld zł, a wydatki z tytułu wpłaty składki do budżetu Unii wyniosły
10,6 mld zł. W minionym roku wykorzystano o 1,5 mld zł środków więcej niż w roku poprzednim. Środki te zostały wykorzystane na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz środków przejściowych. Stopień wykorzystania planowanych środków był jednak niższy niż w 2006 r.
Wykorzystano 13,4 mld zł, tj. 67,2% z zaplanowanej kwoty 19,9 mld zł. Niższe było wykorzystanie środków zarówno na
programy realizowane z funduszy strukturalnych, jak i z Funduszu Spójności. Na programy wspólnej polityki rolnej wpłynęły
środki w wysokości 9,8 mld zł – wykorzystano 6,2 mld zł, tj. 84%.

Większość napływających środków dotyczyła zobowiązań w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 r. Pozostała do
wydatkowania kwota wskazuje na konieczność przyspieszenia w 2008 r. realizacji i rozliczenia projektów i programów finansowanych z tych środków.
Odnosząc się do realizacji założeń polityki pieniężnej w 2007 r. Prezes NIK stwierdził, że Rada Polityki Pieniężnej przyjęła
cel inflacyjny ustalony na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń plus minus 1 pkt procentowy. Założono także,
że w wypadku wystąpienia nieoczekiwanych zmian w gospodarce polityka pieniężna będzie prowadzona w sposób umożliwiający realizację celu w średnim horyzoncie czasowym.
W poszczególnych miesiącach tempo wzrostu cen towarów i usług zawierało się w przedziale od 1,5% w sierpniu do 4%
w grudniu. Od stycznia do października wskaźnik ten nie przekroczył celu inflacyjnego, z wyjątkiem czerwca, kiedy wyniósł
2,6%. W listopadzie i grudniu tempo wzrostu cen było wyższe niż górna granica przedziału odchyleń od celu inflacyjnego.
Rada Polityki Pieniężnej stopniowo zacieśniała politykę pieniężną. Stopy procentowe NBP zostały podwyższone łącznie
o 1 pkt procentowy. Wzrost inflacji ponad górną granicę celu inflacyjnego był wynikiem wyższych cen żywności, surowców
rolnych i paliw, pozostających poza zakresem oddziaływania polityki pieniężnej. Nie było to przewidywane przez prognozy
NBP, Ministerstwa Finansów ani też innych instytucji.
Reasumując Prezes NIK podkreślił, że pozytywnie opiniując udzielenie Radzie Ministrów absolutorium za 2007 r. Kolegium
NIK wzięło pod uwagę ustalenia kontroli NIK wskazujące, że: sprawozdanie Rady Ministrów rzetelnie oddaje przebieg wykonania budżetu państwa w 2007 r., rozmiary wydatków i deficytu budżetu państwa były zgodne z dyrektywnymi wskaźnikami
ustawy budżetowej na tenże rok, nie stwierdzono istotnych naruszeń formalnych przy gromadzeniu dochodów i dokonywaniu
wydatków ujętych w budżecie państwa. Jednocześnie zaznaczył, że nie oznacza to, że w realizacji budżetu nie wystąpiły
negatywne zjawiska. Nie można pozytywnie ocenić wykonania zadań współfinansowanych z budżetu UE, w tym z zakresu
infrastruktury. Zastrzeżenia budzi również fakt, iż w warunkach wysokiego wzrostu nie podjęto bardziej aktywnych działań
zmierzających do trwałego ograniczenia wydatków publicznych. Oznacza to, że w 2007 r. nie w pełni wykorzystano możliwości
poprawy stanu równowagi finansów publicznych.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r.
Prezentując Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r., Prezes NIK zaznaczył na wstępie, że w minionym roku Izba
prowadziła badania według głównych kierunków kontroli uchwalonymi przez Kolegium NIK na lata 2006-2008. Kontrolerzy
poszukiwali odpowiedzi na pytania, czy państwo polskie jest przyjazne obywatelowi, czy jest oszczędne i czy jest gospodarne.
Pytania te są wpisane także w Strategię NIK. Misją NIK jest bowiem dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej. Stwierdził, że NIK stara się ją wypełniać sumiennie, roztropnie i według najlepszej wiedzy.
Szczególną uwagę poświęcono również dziedzinom zagrożonym korupcją oraz tym, w których nieprawidłowości występują
z dużą intensywnością. Analizowano też funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.
Aby ocenić, w jakim stopniu Polska w 2007 r. była państwem oszczędnym, NIK przeprowadziła kontrole w sześciu podstawowych obszarach. Były to: stan finansów publicznych i pozyskiwanie dochodów budżetowych, gospodarowanie środkami
publicznymi w administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, pomoc publiczna i udzielanie dotacji, realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, pozyskiwanie środków unijnych i zarządzanie nimi
oraz tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego.
Analizując stan finansów publicznych i sposób zarządzania środkami budżetowymi, NIK stwierdziła, iż nie udało się terminowo wdrożyć informatycznego systemu umożliwiającego wprowadzenie nowych zasad bankowej obsługi budżetu i usprawnić zarządzania środkami budżetowymi. Na przeszkodzie realizacji tego celu stanęło niewłaściwe planowanie i zła organizacja. Przeprowadzone kontrole dostarczają też dowodów niewystarczającej sprawności organów administracji publicznej
w kwestii gromadzenia dochodów dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane działania NIK
uznała – w wielu wypadkach – za mało efektywne. Kontrola stosowania ulg podatkowych przez organy gmin oraz skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych wykazała nieprawidłowości przy weryfikacji danych w deklaracjach i informacjach
podatników, przy stosowaniu ulg, a także przy ustalaniu stawek podatków i udzielaniu zwolnień. Z uchybieniami przebiegały
postępowania dotyczące umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności. Brak bieżącej kontroli stanu zadłużenia
i niespieszne prowadzenie działań egzekucyjnych przyczyniły się w dużej mierze do powstania i utrzymywania się zaległości
podatkowych, a nawet do ich przedawnienia. Przykładem mogą być badania dotyczące przedawnienia się zobowiązań, które
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ujawniły opóźnienia i błędy popełnione na różnych etapach postępowania kontrolnego, podatkowego, odwoławczego i egzekucyjnego. W badanym okresie kwoty odpisane z ewidencji z powodu przedawnienia przekroczyły 1,5 mld zł. NIK stwierdziła
jednak, że kwoty wykazywane przez Ministerstwo Finansów i podległe mu organy nie były w pełni wiarygodne, a rozmiary
odpisanych zaległości zostały zaniżone. Co więcej, przedstawione dane nie uwzględniały utraconych odsetek za zwłokę oszacowanych na 910 mln zł. Warto zauważyć, iż do 2005 r. Ministerstwo Finansów w ogóle nie dysponowało danymi na temat
rozmiarów i przyczyn przedawniania się zobowiązań finansowych.
Zdaniem NIK znaczne kwoty przedawnionych należności dowodzą niewystarczającej sprawności organów podatkowych
i egzekucyjnych. Sytuacja taka była w dużej mierze wynikiem braku właściwego nadzoru. Naczelnicy urzędów skarbowych
niezbyt starannie badali przyczyny przedawnień i zbyt rzadko wyciągali wobec osób za nie odpowiedzialnych konsekwencje
służbowe. Tymczasem w objętych badaniem sprawach ustalono, że z winy pracowników 9 urzędów przedawniły się zobowiązania na kwotę 19,2 mln zł. NIK zwróciła również uwagę na niepokojący fakt, iż wśród zaległości podatkowych nadal znajdują
się duże kwoty zagrożone przedawnieniem szacowane na ponad 4,6 mld zł.
Aby zasłużyć na miano gospodarnego, państwo powinno zarządzać powierzonym mu mieniem w sposób możliwie najefektywniejszy i dbać o powiększanie jego wartości. Jednak w wielu wypadkach organy administracji publicznej nie wykazały
się cechami zapobiegliwego gospodarza. Niekiedy nie znano nawet wielkości własnego majątku, nie troszczono się o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości ani o utrzymanie składników mienia w stanie należytym, a przynajmniej niepogorszonym. Można odnieść wrażenie, iż wiele podejmowanych działań miało charakter przypadkowy, służyło doraźnym celom, nie
było zaś wynikiem długofalowej strategii.
Nieodmiennie wiele wątpliwości budził przebieg przekształceń własnościowych. Interesy podmiotów publicznych, które
do przetrwania i sprostania konkurencji potrzebują środków na inwestycje, nowoczesnych technologii i metod zarządzania, są
zazwyczaj sprzeczne z interesami inwestorów. Aby prywatyzację uznać za udaną, oczekiwania te w maksymalnym stopniu
należy pogodzić, starając się uzyskać jak najwyższą cenę, i jednocześnie umożliwić prywatyzowanemu przedsiębiorstwu rozwój. Rezultaty kontroli przekonują, że nie jest to zadanie proste.
Prywatyzacja Polskich Hut Stali SA wprawdzie uchroniła huty od upadłości, a utworzenie i prywatyzacja PHS SA były
kluczowymi elementami programu obejmującego całe polskie hutnictwo, jednak nie zostały w pełni wykorzystane wszystkie
możliwości wiążące się z prywatyzacją spółki. NIK nie wniosła zastrzeżeń do wyboru inwestora ani do wynegocjowanych
warunków zobowiązań prywatyzacyjnych. Nie zakwestionowała też sposobu zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i wykorzystania pomocy publicznej przez huty tworzące holding. Krytycznie oceniła natomiast przebieg procesu prywatyzacji i jego
finansowe efekty. Spółka nie została bowiem należycie przygotowana do prywatyzacji – nie przeprowadzono restrukturyzacji
majątkowej skonsolidowanych hut, nie wykonano analiz przedprywatyzacyjnych, nie zweryfikowano wyceny akcji, których
wartość, zdaniem NIK, została zaniżona o 2 mld zł. W rezultacie NIK uznała za konieczne renegocjowanie warunków umowy
w celu uzyskania korzystniejszej ceny za pakiet akcji, które inwestor miał prawo nabyć od Skarbu Państwa do końca 2007 r.
Takie negocjacje podjęto. Skarb Państwa i inwestor zawarły umowę sprzedaży pozostałych akcji za 436 mln zł, co oznacza,
że uzyskano przychody większe o 370 mln zł, niż pierwotnie zapisano w umowie.
Negatywnie NIK oceniła natomiast przygotowanie i przebieg procesu prywatyzacji Zelmera SA. Ten dochodowy zakład
sprzedano za kwotę niewspółmiernie niską w stosunku do jego wartości. Wartość spółki w przedziale 230–252 mln zł została
określona przez doradcę na podstawie nierzetelnie sporządzonych wycen. Jedną z przyczyn zaniżenia wartości spółki było
nieaktualizowanie jej wyceny. Oszacowano ją według stanu na koniec 2003 r., jednak do czasu sprzedaży akcji w styczniu
2005 r. sytuacja Zelmera uległa istotnej poprawie. Mimo to w styczniu 2005 r. doradca prywatyzacyjny wskazał jeszcze niższy
niż poprzednio przedział cenowy, a Ministerstwo Skarbu Państwa zaaprobowało tę rekomendację. Ze swoich powinności nie
wywiązał się właściwie zespół analityków, powołanych w resorcie Skarbu Państwa. Nie przeprowadził oględzin składników
majątkowych, nie zbadał dokumentacji ani nie zweryfikował przedstawionych przez doradcę opinii. Opisane działania stanowiły naruszenie podstawowych interesów Skarbu Państwa. Wskazywały też na brak profesjonalizmu w poczynaniach wysokich
funkcjonariuszy państwowych.
Państwo przyjazne obywatelowi powinno pełnić wobec niego rolę służebną, wspierać go w trudnych sytuacjach życiowych, wykazywać zrozumienie dla jego problemów i pomagać mu je rozwiązywać. Badając stosunek państwa do obywatela,
a dokładniej – działających w jego imieniu organów administracji publicznej, NIK interesowała się głównie dwoma powiązanymi
ze sobą zagadnieniami. Pierwsze z nich to wywiązywanie się państwa z obowiązku wobec obywatela: zagwarantowania mu

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

możliwości korzystania z pełni praw i swobód, zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym socjalnego, a także
– w miarę posiadanych środków – umożliwienia zaspokajania podstawowych potrzeb. Drugą kwestią była forma wypełniania
tych powinności i dobra atmosfera wzajemnych kontaktów.
Kontrole mające odpowiedzieć na pytanie o skuteczność działań organów administracji publicznej, mających bezpośredni
wpływ na jakość życia obywateli, koncentrowały się wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, edukacją, funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, ochroną środowiska, a także obsługą obywateli przez urzędy
i służby publiczne. Z badań tych wynika, że dbałość o interesy obywateli to ciągle ideał, do którego się dąży, nie zaś powszechna praktyka. Część urzędów, instytucji i służb, zaabsorbowana wewnętrznymi problemami natury programowej, prawnej, finansowej czy organizacyjnej, zużywa na własne funkcjonowanie znaczną część swego potencjału kosztem obywateli, którym
powinna służyć ich statutowa działalność.
Często brak aktywności uzasadnia się niedostatkiem środków. Nie wszystko jednak zależy od ich wielkości. Wiele programów, planów, projektów nie dochodzi do skutku lub przynosi efekty dalekie od zamierzonych z powodu uchybień popełnionych
przy ich tworzeniu i realizacji. Na przeszkodzie stają błędy w planowaniu, zła organizacja, nieumiejętność przewidywania
skutków podejmowanych działań, brak konsekwencji, nieprzestrzeganie obowiązującego prawa, a przede wszystkim niezadowalająco funkcjonujący system nadzoru i kontroli.
Poza brakiem spodziewanych efektów, spowolnieniem procesów rokujących pozytywne zmiany, niewykorzystaniem części posiadanych środków powoduje to straty niewymierne, ale równie dotkliwe – w postaci marnotrawienia sił i społecznej
energii. Wynikające z kontroli uwagi i wnioski uzasadniają opinię, że państwo w wielu obszarach swojej aktywności nie wywiązuje się w zadowalającym stopniu z przypisanego mu zadania, którym jest stwarzanie gospodarce warunków do rozwoju,
a obywatelom warunków do bezpiecznego życia.
Właśnie zapewnienie bezpieczeństwa i zagwarantowanie wszystkim możliwości nieskrępowanego, pozbawionego obaw
korzystania z przestrzeni publicznej ciągle dla wielu struktur państwa jest poważnym problemem. Dowodzą tego badania
poświęcone bezpieczeństwu osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej.
W wyniku kontroli zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym ujawniono, że zarządcy infrastruktury
kolejowej oraz przewoźnicy nie wywiązywali się z tego obowiązku w sposób zadowalający. Do występowania tego rodzaju nieprawidłowości przyczyniał się w niemałym stopniu brak skutecznego nadzoru. Bywał on często powierzchowny i nie skłaniał
do rzetelnego wypełniania powinności. Trudno o inną ocenę w sytuacjach, gdy w nadzorowanych podmiotach kontrole nie były
prowadzone całymi latami, a faktyczny nadzór ograniczał się tylko do pobieżnej lektury sprawozdań tworzonych w podległych
jednostkach.
Dane te wskazują, że NIK dobrze wypełnia swoje ustawowe zadania. W 2007 roku zakończono 166 kontroli planowych,
w tym 95 będących podstawą sporządzenia analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz opinii
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów. Kontrolerzy NIK przeprowadzili też liczne kontrole doraźne, w tym z inspiracji
posłów i senatorów, podczas których zbadano 128 tematów w 326 jednostkach. Łącznie skontrolowano prawie 2,9 tys. jednostek i wysłano 3 tys. wystąpień pokontrolnych. Sejmowi NIK przedłożyła 160 informacji o wynikach kontroli.
Miejsce NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej, wynika z Konstytucji RP i ustawy o NIK. Obowiązujący model
kontroli państwowej, zapewniający kontradyktoryjność w postępowaniu kontrolnym, sytuuje NIK jako organ, który ma dostarczać parlamentowi i obywatelom rzetelnych informacji o stanie państwa w kontrolowanych obszarach jego aktywności. Regulacje ustawowe precyzyjnie sytuują Izbę wśród innych organów państwa, a także zapewniają jej niezależność. Budżet NIK
uchwalany jest bez udziału władzy wykonawczej. NIK ma więc możliwość nieskrępowanego prowadzenia kontroli. Sprawdzają
się także rozwiązania dotyczące wewnętrznej organizacji Izby i określające zasady jej funkcjonowania.
NIK działa na zasadzie kolegialności. Ideę tę należy wszakże pojmować dwojako. Z jednej strony powoływani są członkowie Kolegium NIK, do którego kompetencji należy m.in. zatwierdzanie najważniejszych dokumentów. Z drugiej strony kolegialność ma również inne znaczenie. W działalności Izby polega ona na przestrzeganiu przyjętych wewnętrznych zasad
procedowania nad dokumentami kontrolnymi oraz ich weryfikacji. Począwszy od przedstawienia protokołu przez sporządzenie
wystąpienia aż po informację o wynikach kontroli, na każdym etapie podejmowania decyzji dokumenty te są wnikliwie, zespołowo analizowane przez pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. W rezultacie minimalizowane jest
ryzyko popełnienia błędu. Prezentowane przez NIK dokumenty mogą więc być obiektywnym źródłem wiedzy o materii będącej
przedmiotem kontrolnych dociekań.

124

125

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Dbałość o jakość kontroli i przydatność ich wyników jest jednym z celów Strategii NIK. Opinie formułowane na podstawie
wyników kontroli, w szczególności sygnalizujące ujawnione nieprawidłowości i zagrożenia, mogą być podstawą do działań naprawczych. Należy jednak podkreślić, że rolą NIK jest przedstawienie jednostce kontrolowanej protokołu i wystąpienia pokontrolnego wraz z wnioskami oraz przekazywanie informacji o wynikach kontroli Sejmowi i innym organom państwa. W wypadku
ujawnienia nieprawidłowości, NIK sugeruje jak im zaradzić, ale nie posiada uprawnień władczych i nie feruje wyroków.
Zadaniem najwyższego organu kontroli jest informowanie o zagrożeniach i wskazywanie ewentualnych rozwiązań.
W związku z tym każde pytanie o skuteczność NIK jest zarazem pytaniem o skuteczność realizacji naszych wniosków pokontrolnych.
O sposobie funkcjonowania państwa i możliwości skutecznego wypełniania przez administrację publiczną przypisanych jej
funkcji decydują w znacznej mierze kształt oraz jakość prawa. NIK od wielu lat sygnalizuje utrzymywanie się luk prawnych oraz
istnienie przepisów nieprecyzyjnych, niejasnych, a nawet sprzecznych ze sobą. Ułomności obowiązującego prawa w wielu
przypadkach wpływają negatywnie na działalność kontrolowanych podmiotów, zakłócając ich funkcjonowanie i nie pozwalając
wywiązywać się w pełni ze statutowych obowiązków. Mimo to robi się niewiele, aby ten stan zmienić, o czym świadczą ustalenia licznych kontroli.
Brak aktów prawnych bądź niewłaściwe uregulowanie określonej sfery działalności nie pozwoliły np. na rozwiązanie
problemu zaspokojenia roszczeń reprywatyzacyjnych. Nie przez przypadek wnioski de lege ferenda zajmują tak ważne
miejsce wśród efektów naszych kontroli. Są to propozycje zmierzające do usunięcia luk lub sprzeczności w prawie,
najczęściej adresowane do ustawodawcy i rządu. Sugerując podjęcie inicjatyw legislacyjnych, NIK kieruje się przekonaniem, że bez stanowienia dobrego prawa demokratyczne państwo nie może sprawnie funkcjonować. Niestety propozycje te nie są w większości realizowane. Spośród wniosków zgłoszonych w ubiegłym roku zrealizowane zostały zaledwie
trzy. Prezes wyraził nadzieję, że dezyderat dotyczący realizowania zgłoszonych przez NIK wniosków de lege ferenda
skierowany przez Komisję ds. Kontroli Państwowej do Prezesa Rady Ministrów zwiększy zainteresowanie właściwych
organów propozycjami NIK.
W działalności NIK znaczące miejsce zajmowała współpraca z Sejmem. Na posiedzeniach plenarnych NIK poddała pod
ocenę posłów analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdanie ze swej działalności. W 2007 r.
przedstawiciele NIK wzięli udział w 720 posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych, prezentując wyniki przeprowadzonych
kontroli. Przedstawiciele NIK uczestniczyli też w pracach legislacyjnych prowadzonych na posiedzeniach komisji. Zgłaszali uwagi
i przedstawiali stanowisko zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rządowych. Szczególnie
częste kontakty utrzymywano z Komisją ds. Kontroli Państwowej.
Efekty pracy NIK nie byłyby możliwe bez wysoko kwalifikowanej kadry kontrolerskiej kierującej się zasadami etyki zawodowej i standardami postępowania, dla której służba państwu i obywatelom jest wartością podstawową. W 2007 r. na
stanowiskach związanych z wykonywaniem lub nadzorowaniem czynności kontrolnych było zatrudnionych ok. 1,3 tys. osób.
Większość pracowników posiada wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne. Pozostali są specjalistami z różnych dziedzin. Wśród relatywnie niewielkiej grupy zawodowej, jaką są pracownicy NIK, 78 osób posiada tytuł doktora, zaś 53
ukończyły KSAP. Czynnikiem, który wzmacnia tę wyspecjalizowaną kadrę, jest nie tylko stabilność zatrudnienia i ustawowo
gwarantowana niezależność, ale także przyjęcie czytelnych zasad regulujących zatrudnianie pracowników. Zgodnie ze standardami polityki kadrowej ogłaszany jest publicznie nabór na wolne stanowiska kontrolerskie. W 2007 r. na tej podstawie przyjęto do pracy 80 osób, w tym 54 na stanowiska kontrolerskie. W drodze konkursu obsadzane są także stanowiska dyrektorów,
wicedyrektorów jednostek organizacyjnych i doradców w tych jednostkach.
Odrębne miejsce w Sprawozdaniu poświęcono wykonaniu budżetu NIK. Realizacja budżetu poddawana była bieżącej
analizie i weryfikacji z myślą o zdyscyplinowaniu wydatków i racjonalnym gospodarowaniu środkami. Wykonanie budżetu było
badane przez zespół audytora wewnętrznego taką samą metodą, jaką Izba kontroluje wykonanie budżetu innych podmiotów.
W opinii audytora wyniki badania i zgromadzone dowody dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o funkcjonowaniu
systemu finansowo-księgowego w NIK oraz wydatki były dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości
i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W 2007 r. zapisany w ustawie budżet NIK wyniósł po stronie wydatków 229,4 mln zł i został zrealizowany w 100%. Wśród
nich największą pozycję (79%) stanowiły wydatki osobowe, zaś prawie 7% – zakupy majątkowe. Dzięki kontrolom NIK odzyskano dla budżetu ponad 700 mln zł, czyli przeszło trzykrotnie więcej, niż kosztowało jej utrzymanie.

NIK aktywnie angażowała się w działalność międzynarodową. Współpracowała m.in. z Międzynarodową Organizacją Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI, Komitetem Kontaktowym prezesów najwyższych organów kontroli państw UE oraz
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, a także z innymi instytucjami europejskimi i pozaeuropejskimi, w tym przede
wszystkim z Europejską Organizacją Najwyższych Organów Kontroli. Do priorytetowych dziedzin współpracy międzynarodowej należały kontrola środowiska i funduszy unijnych oraz współpraca transgraniczna i regionalna. Wiele kontroli prowadzono równolegle z innymi najwyższymi organami kontroli, zarówno państw sąsiednich, jak i innych państw regionu, a także
całej Europy. Szczególnie pieczołowicie Izba przygotowywała się do organizacji VII Kongresu EUROSAI. Przedstawiciele NIK
uczestniczyli w zebraniach zespołów przygotowujących poszczególne sesje kongresu.
Wyniki badań, które są przedkładane Sejmowi, Prezydentowi RP i innym uprawnionym organom państwa, NIK prezentuje
także opinii publicznej. Obok współpracy z mediami i informowania obywateli o efektach naszej pracy za ich pośrednictwem,
każdy zainteresowany może mieć wgląd w szczegóły pracy Izby. BIP daje możliwość zapoznania się z analizami wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, sprawozdaniami z działalności NIK, jak również z dokumentami poszczególnych
kontroli – wystąpieniami i informacjami.
Na zakończenie Prezes NIK stwierdził, że przedstawiony zarys działalności NIK nie wyczerpuje całej listy zagadnień
i problemów, przed którymi w tym okresie stawała. Szczegółowy obraz jej funkcjonowania zawiera sprawozdanie, które zostało przedłożone Wysokiej Izbie.
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Prezentowanie wyników kontroli na posiedzeniach komisji sejmowych
W 2008 r. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych, prezentując m.in.
ustalenia kontroli dotyczące następujących dziedzin funkcjonowania państwa:
1) budżet i finanse publiczne: wykonanie budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r. (oprócz analizy zaprezentowano oceny i wnioski zawarte w 94 informacjach o wynikach kontroli poszczególnych części budżetowych, planów finansowych państwowych funduszów celowych i agencji); wykorzystanie środków publicznych ARiMR na dopłaty do oprocentowanych kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa, udzielanie i rozliczanie przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych; koszty funkcjonowania ZUS; prawidłowości przyznawania i wykorzystania środków publicznych na budowę krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez
Polski Związek Kolarski;
2) administracja publiczna, integracja europejska, rozwój regionalny: przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego
w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych dla okresu programowania
2007-2013; rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”, wdrażanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych; przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego; wsparcie inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie
realizacji Działania 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; funkcjonowanie
systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego;
3) gospodarka, Skarb Państwa i prywatyzacja: rozporządzanie przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami Skarbu Państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; zbywanie mieszkań zakładowych w latach 2004-2006 przez
spółki handlowe, w których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym; zarządzanie nieruchomościami gminnymi; wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów
centralnych i państwowych osób prawnych; kontroli działań podejmowanych w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji
zagranicznych; prywatyzacja i restrukturyzacja sektora farmaceutycznego;
4) komunikacja, łączność i systemy transportowe: sprawność instytucjonalna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań ustawowych9/; wykorzystanie środków pomocowych UE na modernizację wybranych linii
kolejowych o podstawowym znaczeniu;
5) edukacja, nauka i dziedzictwo narodowe: wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki samorządu terytorialnego a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań oświatowych; pomoc mate9/

Na podstawie informacji o wynikach kontroli pn. Sprawność instytucjonalna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań ustawowych, 4 grudnia 2008 r. odbyła się debata w Sejmie, dotycząca przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji tych zadań.
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rialna dla studentów ze środków publicznych; nadawanie stopni i tytułów naukowych; działalność placówek naukowych
Polskiej Akademii Nauk; funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli; funkcjonowanie szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych; przeciwdziałanie zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych;
6) obrona narodowa i bezpieczeństwo wewnętrzne: realizacja prac badawczo-rozwojo-wych i wdrożeniowych w zakresie
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP;
7) praca, zabezpieczenie społeczne, ochrona zdrowia: realizacja przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, prawidłowość wykorzystania przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego środków publicznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006-2007”;
8) środowisko, rolnictwo i zagospodarowanie przestrzenne: postępowanie z odpadami medycznymi; wdrażanie ochrony na
obszarach Natura 2000; wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych; sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz zespołów obiektów budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego.

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach Sejmu RP. Zgłaszali uwagi i przedstawiali stanowisko Izby, zarówno w sprawach poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów rządowych wniesionych
do Sejmu RP, szczególnie tych, do których Izba przedkładała uwagi podczas wcześniejszych faz procesu legislacyjnego.
W 2008 r. NIK była reprezentowana podczas prac Komisji ds. Kontroli Państwowej i Podkomisji Nadzwyczajnej ds. przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o NIK, a także Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji.
Przedmiotem prac legislacyjnych w Komisji ds. Kontroli Państwowej, w których uczestniczyli Prezes NIK i przedstawiciele
służb prawnych Izby, była realizacja wniosków de lege ferenda zgłoszonych przez NIK oraz dezyderatu w tej sprawie, skierowanego przez Komisję do Prezesa Rady Ministrów, jak również projekt ustawy o zmianie ustawy o NIK. Komisja powołała
Podkomisję Nadzwyczajną do przygotowania komisyjnego projektu ustawy zmieniającej, m.in. w celu dostosowania do postanowień Konstytucji RP niektórych przepisów, związanych z procedurami kontrolnymi, regulacji dotyczących postępowania
dyscyplinarnego wobec pracowników mianowanych NIK, a także dotyczących określenia podstawy prawnej przeprowadzania
wspólnych kontroli z ETO oraz najwyższymi organami kontroli innych państw. Prezes NIK, wiceprezesi oraz upoważnieni
przez Prezesa NIK pracownicy Izby brali udział w jej posiedzeniach, udzielali wyjaśnień oraz przedstawiali stanowisko Izby
wobec proponowanych zmian. Projekt ustawy zmieniającej Podkomisja przedłożyła Komisji ds. Kontroli Państwowej w dniu
18 listopada 2008 r.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli też w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych, w związku z pracami nad 12 projektami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, oraz projektami ustawy o finansach
publicznych, wraz z projektami aktów wykonawczych i projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Uwagi NIK do projektu ustawy o finansach publicznych dotyczyły nie tylko ustrojowych rozwiązań przyjętych w projektowanej ustawie, ale też konstrukcji poszczególnych jej przepisów (prace nad projektem nie zostały jeszcze zakończone).
Podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji
wskazane zostały przepisy prawne, które w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK w okresie ostatnich trzech lat uznane
zostały za stanowiące barierę w działalności gospodarczej, utrudniające życie obywatelom lub sprzyjające korupcji.

Współpraca z Komisją ds. Kontroli Państwowej
NIK ściśle współpracuje z Komisją ds. Kontroli Państwowej, jako organem Sejmu RP, do którego zakresu działania należą
m.in. sprawy działalności NIK, a w szczególności: opiniowanie planu pracy NIK oraz rocznego sprawozdania z działalności,
projektu statutu, budżetu i sprawozdania z jego wykonania, opiniowanie innych rozstrzygnięć organów Sejmu oraz wniosków
wynikających z ustawy o NIK, dokonywanie okresowych ocen działalności NIK, w tym analizy przeprowadzonych kontroli
i stanu realizacji wystąpień pokontrolnych10/.
W 2008 r., oprócz sukcesywnie przekazywanych informacji o wynikach kontroli, NIK przedłożyła Komisji: Sprawozdanie z działalności w 2007 r., Informację w sprawie przewidywanego wykorzystania w pracach nad projektem Planu pracy na
10/

Załącznik do uchwały Sejmu RP z 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (M.P. z 2009 r. nr 5, poz. 47 ze zm.).
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2009 r. propozycji tematów zgłoszonych przez komisje sejmowe, Plan pracy na 2009 r., Projekt budżetu na 2009 r. oraz półroczne harmonogramy przedkładania Sejmowi RP informacji o wynikach kontroli. Ponadto przedłożyła Komisji szereg opracowań i materiałów mających związek z zaplanowaną tematyką posiedzeń, w tym m.in.: Zagrożenie korupcją w świetle kontroli
NIK – mechanizmy korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania, Ocena skuteczności postępowań karnych, Wykaz wniosków de
lege ferenda sformułowanych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli w latach 2006-2008, Informację nt. przygotowań
do VII Kongresu EUROSAI oraz nt. jego przebiegu i ustaleń. W większości posiedzeń uczestniczył Prezes NIK lub wiceprezesi,
a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych – spośród 41 posiedzeń Komisji, które odbyły się w 2008 r., aż w 38 uczestniczył
przedstawiciel NIK. W minionym roku Komisja rozpatrzyła 11 informacji o wynikach kontroli.
Prezes NIK i wiceprezesi prezentowali na posiedzeniach Komisji dokumenty dotyczące działalności NIK oraz referowali
materiały i opracowania przygotowane na posiedzenia. Brali również udział w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o NIK, przygotowanym przez podkomisję nadzwyczajną, przedstawiając stanowisko NIK odnośnie projektowanych zapisów.
1) Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2008 r. Prezes NIK przedstawił informację nt. Skuteczności realizacji funkcji kontrolnych
NIK w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Wyjaśniając na wstępie pojęcie skuteczności, zwrócił uwagę, że
aby ocenić, czy NIK jest skuteczna w swej działalności, trzeba spojrzeć na tę kwestię z punktu widzenia odbiorcy, czyli
Sejmu RP oraz możliwości wykorzystania wyników kontroli NIK w pracach legislacyjnych. Prezes przypomniał, iż Izba
w wyniku prowadzonych kontroli, na podstawie stwierdzonego przez kontrolera stanu zawartego w protokole kontroli,
kieruje wystąpienia pokontrolne, w których znajdują się oceny, i wnioski, mające w stosunku do jednostki kontrolowanej
wskazać obszary, które należałoby uporządkować. Natomiast w informacji o wynikach kontroli (powstaje ona na bazie
tych dwóch dokumentów) przekazywanej Sejmowi RP, jak również rządowi i Prezydentowi RP, znajdują się wnioski systemowe. Często są to wnioski zmierzające do zmiany prawa. Dokumenty NIK rozpatrywane przez Sejm opierają się na rzetelnie zebranych, dobrze zweryfikowanych danych. Rzetelność informacji przedstawianych Sejmowi jest dla NIK sprawą
o podstawowym znaczeniu. Dlatego procedura dochodzenia do ostatecznego kształtu owych materiałów jest w NIK rozbudowana, po to, by końcowy dokument, podpisany przez Prezesa NIK lub wiceprezesa, gwarantował rzetelność zapisanych
w nim ocen, uwag i wniosków. O skuteczności działania NIK świadczy również fakt, iż roczny plan Izby, który przyjmuje
Kolegium NIK, w pewnej części oparty jest na sugestiach pochodzących zarówno z Sejmu i Senatu, jak i od Prezydenta
RP oraz Prezesa Rady Ministrów. NIK, realizując konstytucyjne i ustawowe uprawnienia kontrolne, obejmuje zakresem
kontroli szeroki wachlarz zagadnień, co umożliwia Sejmowi RP otrzymywanie wszechstronnej i rzetelnej oceny wielu istotnych obszarów funkcjonowania państwa. Prezes NIK podkreślił, że w wyniku przeprowadzonych postępowań kontrolnych
Izba formułuje wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Nie są one jednak obligatoryjne dla kontrolowanych.
Dla oceny skuteczności NIK miarą nie może więc być wykonanie wniosków. Zgodnie z modelem funkcjonowania najwyższego organu kontroli, jaki przyjęto w polskim systemie prawnym, wykonanie ich nie leży bowiem w kompetencjach Izby.
Dokonując analizy obowiązujących przepisów prawnych, Prezes NIK odniósł się następnie do zmian, które powinny zostać wprowadzone do procedur kontrolnych. Podkreślił, że dotychczas obowiązująca ustawa o NIK jest aktem prawnym
wysokiej jakości – jej stosowanie umożliwia rzetelne przeprowadzanie kontroli, ocenianie kontrolowanych jednostek i informowanie Sejmu o wynikach tychże kontroli. Sprawdziła się też procedura kontrolna – z jednej strony kontroler, który ustala
stan faktyczny i przedstawia go w protokole kontroli, jest wyposażony w narzędzia zapewniające dość daleko idącą niezależność, z drugiej zaś dyrektor, który dokonuje w wystąpieniu pokontrolnym akceptacji oceny, jest zmuszony do oparcia
się na stanie faktycznym ustalonym przez kontrolera. Takie rozwiązanie powoduje, że zachowana jest podstawowa zasada zapisana w ustawie – kolegialność funkcjonowania NIK. Obowiązująca procedura sprzyja też dokonywaniu jednolitych
ocen wielu jednostek kontrolowanych w ramach kontroli koordynowanych i w konsekwencji – przedstawiania Sejmowi RP
rzetelnych informacji pokontrolnych. Prezes NIK podkreślił, że w związku z dobrą oceną ustawy, również w efekcie przeglądu SIGMA11 oraz przeglądu partnerskiego dokonanego przez zespół ekspertów z duńskiego organu kontroli, nie ma
potrzeby zmiany całej procedury kontrolnej ani też filozofii kontroli – proponowane zmiany wynikają głównie z konieczności
dostosowania ustawy do Konstytucji RP. Wymienił też rozwiązania, które wprowadzone do ustawy mogłyby przyczynić
się do zwiększenia skuteczności działań kontrolnych, tj.: zastąpienie dwustopniowej procedury zastrzeżeń składanych
do protokołu procedurą jednostopniową, formułowanie ocen w wystąpieniu pokontrolnym nie tylko na podstawie ustaleń
11/

SIGMA (ang. Support for Improvement in Government and Management in Central and Eastern European Countries). Program OECD i UE utworzony dla wspierania działań krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz reform administracji publicznej.

128

12/

Działania antykorupcyjne NIK zostały opisane szerzej w rozdziale V Sprawozdania.
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zawartych w protokole kontroli, ale również na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach kontroli (protokół byłby
bardziej zwięzły i przejrzysty), uzyskanie przez NIK większego dostępu do tajemnic ustawowo chronionych, możliwość
prowadzenia kontroli wspólnych z najwyższymi organami kontroli innych państw. Wspomniał też o rozwiązaniach dotyczących spraw pracowniczych, które mogłyby przyczynić się do poprawy funkcjonowania NIK: zakaz łączenia mandatu
radnego z zatrudnieniem w NIK, określenie w ustawie procedury naboru pracowników na podstawie publicznego ogłoszenia (w praktyce już od kilku lat nowi pracownicy przyjmowani są na podstawie otwartych konkursów). W podsumowaniu,
Prezes NIK ponownie podkreślił, że skuteczność działań NIK pod rządami obowiązującej ustawy należy ocenić pozytywnie. Zmiany powinny objąć wprowadzenie zapisów dotyczących praw i obowiązków podmiotów kontrolowanych, co wynika
z kwestii konstytucyjnych, jak też praw i obowiązków pracowniczych uregulowanych dotychczas w zarządzeniach prezesa
oraz w zarządzeniach Marszałka Sejmu.
Odpowiadając na pytania posłów dotyczące realizacji zaleceń przeglądów partnerskich Prezes NIK wyjaśnił, że podobnie
jak wnioski Izby nie są obligatoryjne dla kontrolowanych podmiotów, tak zalecenia sformułowane w efekcie przeglądów
– SIGMY i duńskiego najwyższego organu kontroli – nie są dla NIK obowiązkowe. Przykładem jest wniosek SIGMY o rozważenie instytucjonalnego rozdzielenia kontroli finansowej i kontroli wykonania zadań, tak jak jest w niektórych najwyższych organach kontroli państw UE. Uznano, że rozwiązanie stosowane od początku przez NIK, polegające na łączeniu
elementów kontroli finansowej z elementami kontroli wykonania zadań, jest lepsze od zalecanego. Również wniosek dotyczący rotacji stanowisk dla wszystkich pracowników uznano w Izbie za zbyt daleko idący. Wewnątrz jednostek rotacja
następuje, praktycznie nie zdarza się, by kontroler przez całe życie zawodowe kontrolował tylko jeden, warunkowany
typem wykształcenia, obszar. W stosunku do zalecenia połączenia w jeden dokument protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego stanowisko Izby jest odmienne – dotychczasowy dwustopniowy system jest zdecydowanie lepszy. Pozostałe
wnioski zostały zrealizowane lub są wdrażane. Wniosek dotyczący objęcia wszystkich pracowników wszechstronnym programem szkoleniowym jest w NIK realizowany na bieżąco, szkolenia są powszechne, ponadto stanowią element rocznej
oceny pracownika. Natomiast zalecenie dotyczące stworzenia strategicznego planu rozwoju NIK zostało już zrealizowane
– opracowano Strategię NIK oraz Podręcznik kontrolera, w którym zawarte zostały m.in. standardy kontroli i wytyczne metodyczne, a który z założenia będzie uzupełniany o nowe materiały, dotyczące ulepszenia dotychczasowych rozwiązań.
2) Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2008 r. Prezes NIK przedstawił opracowanie dotyczące wniosków de lege ferenda sformułowanych przez NIK w informacjach o wynikach kontroli w latach 2006-2008. Przypomniał, że NIK nie posiada inicjatywy ustawodawczej, przedkładając jednak Sejmowi raporty z kontroli zawierające takie wnioski, wskazuje na konieczność
zmian, lub uzupełnień przepisów prawa. Podkreślił jednocześnie, że właściwi ministrowie, którym przedstawiane są informacje o wynikach kontroli w celu zajęcia stanowiska, rzadko odnoszą się do formułowanych w nich wniosków de lege
ferenda. Prowadzona co roku analiza ich wykorzystania wskazuje, że jest ono relatywnie niewielkie. W latach 2006-2008
NIK przedstawiła w 47 informacjach o wynikach kontroli 100 wniosków zmierzających do dokonania zmian w przepisach
prawa. W 75 przypadkach były to wnioski dotyczące nowelizacji ustaw, w 17 dotyczyły rozporządzeń, a 8 z nich to wnioski
zmierzające do pilnego wydania brakujących rozporządzeń. Według stanu na 21 stycznia 2008 r. z grupy 100 wniosków
zrealizowano zaledwie 8, z czego 4 dotyczyły wniosków o zmiany w rozporządzeniach, a 3 w ustawach. Jeden wniosek
zrealizowano w formie wydania brakującego rozporządzenia. Prezes NIK zaznaczył, że zarówno organy władzy ustawodawczej, jak i władzy wykonawczej nie dysponują fachowym aparatem kontroli postlegislacyjnej, który umożliwiłby im
stałe monitorowanie wykonywania ustaw. Tym większą wagę mają wnioski de lege ferenda formułowane w wyniku kontroli
prowadzonych przez NIK.
Komisja, na kolejnym posiedzeniu w dniu 26 marca 2008 r., uchwaliła dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie
realizacji przez rząd wniosków de lege ferenda. Tym samym przychyliła się do stanowiska NIK, że wnioski te stanowią
ważny sygnał o konieczności wprowadzenia korekt i uzupełnień systemu prawnego, wobec którego ministrowie kierujący
działami administracji rządowej powinni zajmować stanowisko.
3) Jednym z kierunków działalności NIK jest badanie obszarów zagrożonych korupcją12/. Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia
2008 r. Wiceprezes NIK przedstawił informację pn. Zagrożenia korupcją w świetle kontroli NIK – mechanizmy korupcjogenne i sposoby przeciwdziałania. Na wstępie przypomniał, że przeciwdziałanie korupcji jest jednym z najistotniejszych
elementów działań kontrolnych NIK. Podczas każdej kontroli kontrolerzy mają obowiązek prowadzenia badań również
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z tego punktu widzenia. Metodyka badań antykorupcyjnych wciąż jest w Izbie rozwijana i doskonalona. Podkreślił, że NIK
dysponuje rozpoznaniem zagrożenia korupcją w obszarach poddanych kontroli NIK, analizuje podstawowe mechanizmy
korupcjogenne, a także posiada usystematyzowaną wiedzą o działaniach, jakie powinny być podjęte w celu ograniczenia
tego zjawiska. Jako mechanizmy korupcjogenne Izba określa nieprawidłowości w działalności kontrolowanej instytucji,
które zwiększają ryzyko korupcji. Podstawowe mechanizmy korupcjogenne, rozpoznane przez NIK na podstawie wielu
kontroli to: dowolność postępowania, konflikt interesów, brak wymaganej jawności postępowania i brak lub słabość kontroli. Pozostałe, tj. nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika, brak odpowiedzialności osobistej urzędników, nadużywanie usług zewnętrznych i pośrednictwa oraz nieprawidłowości w tworzeniu prawa, występują zwykle w połączeniu
z jednym z czterech zasadniczych, wymienionych wcześniej. Zidentyfikowane mechanizmy mają szczególne znaczenie
z punktu widzenia prawidłowego ustawodawstwa – niewłaściwe regulacje prawne mogą im sprzyjać.
Na podstawie wyników kontroli NIK postuluje działania legislacyjne i organizacyjne zmierzające do zmniejszenia zagrożenia korupcją, w tym m.in.: zapewnienie skutecznej kontroli nad prywatyzacją (wprowadzenie systemu weryfikacji wycen
prywatyzowanego majątku, aby zapobiegać jego sprzedaży po zaniżonej wartości, zwiększenie kontroli nad działalnością
firm doradczych), przeciwdziałanie konfliktowi interesów (wprowadzenie jednolitych rozwiązań prawnych ograniczających
możliwość wykonywania dodatkowych zajęć przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach państwowych, takie jak
policyjne, inspekcyjne, kontrolne czy też nadzorcze), wprowadzenie pełnej jawności oświadczeń majątkowych osób pełniących ważne funkcje publiczne, uporządkowanie spraw w zakresie gospodarowania rezerwami paliwowymi, uregulowania zasad dostępu do deficytowych świadczeń medycznych.
Dokonując oceny funkcjonowania ustawodawstwa antykorupcyjnego w administracji publicznej, Komisja na kolejnym
posiedzeniu w dniu 7 maja 2008 r. uchwaliła opinię skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia skuteczności tego ustawodawstwa.
4) Na posiedzeniu w dniu 3 września 2008 r., w obecności Prezesa NIK, Komisja rozpoczęła pracę nad podjęciem inicjatywy
ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o NIK, w wersji przedłożonej przez podkomisję
nadzwyczajną. Projekt został przygotowany głównie w związku z koniecznością dostosowania niektórych jej rozwiązań do
przepisów Konstytucji RP. W rozdziale I i II projektu nowelizacji zaproponowano zmiany, które mają na celu dostosowanie
podmiotowego i przedmiotowego zakresu kontroli do zmienionego systemu organów władzy publicznej, wprowadzono
także podstawy prawne do podejmowania kontroli wspólnych z naczelnymi organami kontroli innych państw, uzupełniono katalog dokumentów, które Izba ma obowiązek przedkładać Sejmowi – usankcjonowano praktykę przedkładania
władzy ustawodawczej analizy wykorzystania wniosków de lege ferenda. Sformułowano podstawę prawną dla prezesa
NIK do występowania do Prezesa Rady Ministrów o zajęcie stanowiska w sprawie wniosków dotyczących stanowienia
lub stosowania prawa, które NIK przedstawia w dokumentach pokontrolnych. Oprócz wspomnianych wyżej zawarto także
regulacje dotyczące postępowania kontrolnego, proponując daleko idące zmiany w obowiązującej ustawie – połączenie
protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego w jeden dokument – wystąpienie pokontrolne; zrezygnowano z obowiązku
podpisywania wystąpienia pokontrolnego przez kierownika jednostki kontrolowanej; zaproponowano zmiany w trybie odwoławczym – wydłużono do 14 dni terminu zgłaszania zastrzeżeń, zlikwidowano także powoływanie w pierwszej instancji
komisji odwoławczych na szczeblu departamentu lub delegatury. W rozdziale IV projektowana ustawa zmienia nazwę
kategorii pracowników; pojęcie „pracownicy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne” zastąpiono pojęciem „kontrolerzy”. Zaproponowano także szereg innych zmian: wprowadzono ścisły podział na kontrolne jednostki organizacyjne
NIK – delegatury i departamenty (zatrudniające kontrolerów) i jednostki niekontrolne – biura (zatrudniające pracowników
na podstawie umowy o pracę). W kategorii kontrolerów zlikwidowano stanowisko doradcy prezesa, utworzono nowe – radcy prezesa (przyjęto też, że mianowany może być tylko pracownik, który ukończył aplikację kontrolerską). Zatrudnianie
na stanowiskach kontrolerskich przewidziane jest w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, co w praktyce ma już
miejsce. Stanowiska kierownicze, według propozycji, mają być obsadzane w drodze konkursu na czas określony 5 lat,
spośród kontrolerów. W przepisach karnych zaproponowano kwalifikowanie utrudniania kontroli jako występku (dotychczas traktowane jako wykroczenie).
Ustosunkowując się do przedstawionych propozycji Prezes NIK stwierdził, że większość zmian zaproponowanych przez
podkomisję uwzględnia doświadczenia NIK z okresu obowiązywania dotychczasowej ustawy. Wiele z proponowanych
rozwiązań zmierza ku temu, aby doprecyzować niektóre procedury. Równocześnie podkreślił, że kilka proponowanych
przez podkomisję rozwiązań budzi kontrowersje. Prezes NIK poinformował, że u podstaw wersji nowelizacji ustawy
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przygotowanej przez NIK, leżał zamiar jedynie poprawienia dotychczas funkcjonującego modelu, jako że sprawdził się
on w ciągu ponad 13 lat funkcjonowania ustawy. Zarówno stosowane procedury, jak i osiągane w ich wyniku rezultaty
dawały na tyle satysfakcjonujący obraz pracy NIK, że uznano, iż należy wprowadzić pewne udoskonalenia, nie ma
natomiast podstaw do zmian zasadniczych. Najważniejszą kwestią, różniącą oba projekty, jest połączenie protokołu kontrolnego z wystąpieniem pokontrolnym. Zdaniem Izby jest to jeden z przykładów dokonywania zmiany, która
będzie miała zasadniczy wpływ na model funkcjonowania kontroli państwowej w Polsce – na to, jak kontrola będzie
przebiegała, jaki będzie miała wydźwięk, jakie będą relacje między kontrolowanym a kontrolującym. Proponowana
przez podkomisję zmiana może spowodować wiele negatywnych konsekwencji, w których wyniku podstawowa zasada
kolegialności – zasada dopracowywania wyników i ocen kontroli przez rozbudowaną procedurę wielostopniowego dochodzenia do końcowych efektów kontroli, mających zapewnić maksymalną ich obiektywność – zostanie w poważny
sposób osłabiona. Proponowane rozwiązania dotyczące podpisywania dokumentu kontrolnego przez kontrolera oraz
dyrektora, niepodpisywanie zaś przez kontrolowanego, burzy dotychczasowe podstawowe założenia kontroli. Prezes
NIK przytoczył dane, z których wynika, ze procedura odwoławcza to jedynie niewielki odsetek całej procedury kontrolnej. Od 1996 r. do września 2008 r. NIK skontrolowała ok. 46,5 tys. jednostek i wystąpiło zaledwie 280 przypadków
odmowy podpisania protokołu, tj. 0,6%. Zastrzeżenia do protokołu kontroli w pierwszej instancji, zostały złożone zaledwie do 1,65% wszystkich protokołów. Wydaje się, że brak podpisu kierownika jednostki kontrolowanej pod dokumentem, w którym opisywane są stwierdzone ustalenia, utrudni NIK dochodzenie do wyważonych i obiektywnych ocen. Ze
strony NIK podpisanie obustronnie protokołu jest bardzo istotne, oznacza bowiem, że obydwie strony zgadzają się co
do strony faktograficznej – na podstawie stwierdzonych faktów oceny Izby są mocno ugruntowane. W myśl propozycji
takiej pewności już nie będzie. Z jednej strony jest to osłabienie pozycji kontrolowanego, z drugiej zaś osłabienie pozycji NIK w kwestii formułowania ocen. Obecnie kontroler, który ustala stan faktyczny, ma dość duże pole autonomii;
to on jest autorem i on ponosi pełną odpowiedzialność za stan faktyczny. Gdy odpowiedzialność ta zostanie rozłożona
na kontrolera i dyrektora – może dochodzić do sytuacji, w której nie sposób będzie ustalić wspólne stanowisko. Projektodawca nie proponuje zaś rozwiązań, które mogłyby rozstrzygnąć sporne kwestie. Prezes NIK przypomniał, że w NIK
już obowiązuje polecenie ograniczające objętość zarówno protokołu, jak i wystąpienia pokontrolnego, tak by stały się
one bardziej czytelne. Argumentował, że wyłączenie wiceprezesów i prezesa z grona osób, które mogą podpisywać
wystąpienia pokontrolne dla najwyższych organów administracji rządowej jest rozwiązaniem, które spowoduje znaczące obniżenie rangi kontroli państwowej. Proponowane rozwiązania osłabią funkcję kontroli, a ponadto osłabią też
pozycję kontrolowanego, uniemożliwiając mu potwierdzenie stanu faktycznego. NIK stoi na stanowisku, że należałoby
pracować nad wyeliminowaniem takich sytuacji, w których końcowy rezultat kontroli, wyrażający się w ocenach, jest
– w odbiorze kontrolowanego – niespójny z dokumentem, w którym ustalane są fakty, czyli z protokołem kontroli. Wyeliminowania takich sytuacji Izba proponuje dokonać przez nałożenie na kontrolera jednoznacznego obowiązku wskazania w protokole nieprawidłowości, tak by zapis, w którym są wymienione nieprawidłowości, był literalnie nazwany.
Wyraził obawy, iż przedstawiona propozycja zburzyłaby element kolegialności pracy NIK.
Więcej szkody niż pożytku mogą też przynieść proponowane zmiany w statusie dyrektorów i wicedyrektorów oraz wprowadzenie kadencyjności na tych stanowiskach. Związanie dyrektorów przez kadencję z prezesem może powodować, że
będą oni dobierani w taki sposób, by mu odpowiadali. Stabilizacja kontrolerów, jaką gwarantuje obowiązująca ustawa, nie
jest niczym wyjątkowym; to międzynarodowy standard. Kontroler po to, by być obiektywnym, musi być niezależny, musi
mieć na tyle silną pozycję, by się nie obawiał momentu, kiedy będzie uzależniony od oceny swego przełożonego, jeżeli
istnieją obawy, że może być ona również dyktowana względami innymi niż merytoryczne. Taka zaś pokusa może zawsze
wystąpić w związku z kadencyjnością, końcem kadencji i początkiem kolejnej oraz wyboru na stanowisko. Niezależnie
od tego NIK proponuje pewne ulepszenie procedury oceny pracowników na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych.
Odnosząc się do statusu mianowania Prezes NIK stwierdził, że zasadne jest, aby objęci nim byli pracownicy faktycznie
wykonujący lub nadzorujący czynności kontrolne. W proponowanym rozwiązaniu niepotrzebnie jednak zostaje usztywniona struktura. Usztywnienie takie może spowodować szereg perturbacji. Prezes będzie zmuszony do tego, by osoby,
które wykorzystywane są dziś w części swoich obowiązków jako kontrolerzy, a w części jako pracownicy pomocniczy,
umieścić sztywno w jednym typie jednostek, uniemożliwiając im siłą rzeczy dotychczasowe łączenie tych dwóch funkcji.
Najlepszym przykładem są informatycy, którzy kierowani byli na aplikację kontrolerską po to, by wykonywali zadania
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nie tylko z zakresu pomocy technicznej, ale żeby byli również w stanie pracować jako kontrolerzy i służyć pomocą
merytoryczną w zakresie, który dotyczy np. kontroli systemów informatycznych, czy tez posługiwania się narzędziami
informatycznymi w kontroli.
Na posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r. Komisja, w obecności wiceprezesa NIK, kontynuowała rozpatrywanie inicjatywy
ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o NIK, zaś na posiedzeniu w dniu 30 września
2008 r. przyjęła sprawozdanie podkomisji pn. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
5) Na posiedzeniu w dniu 18 września 2008 r. wiceprezes NIK przedstawił Informację o przebiegu i wynikach VII Kongresu
Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Kongres odbył się w dniach 2–5 czerwca 2008 r. w Krakowie.
Wzięło w nim udział 57 delegacji zagranicznych. Była też obecna delegacja Międzynarodowej Rady Audytorów NATO
oraz przedstawiciele OECD i SIGMY. Na Kongres złożyło się 5 sesji plenarnych, w tym 3 tematyczne. Przyjęty został
dokument końcowy Wnioski i zalecenia Kongresu w Krakowie. Najważniejszym dla NIK rozstrzygnięciem było przejęcie 3-letniej prezydencji w Zarządzie EUROSAI. Podczas Kongresu podpisano Wspólną informację o wynikach kontroli
transgranicznego przemieszczania odpadów między Ukrainą, Republiką Słowacką i RP (było to wydarzenie finalizujące
wspólną kontrolę międzynarodową). Podpisano też informację o wynikach kontroli równoległej Ochrona wód zlewni rzeki
Bug przed zanieczyszczeniami; sygnatariuszami byli prezesi NIK i białoruskiego Komitetu Kontroli Państwowej. Innym
przyjętym dokumentem był raport o wynikach międzynarodowej kontroli Funduszu Sarkofagu w Czarnobylu, w której wzięło udział 9 przedstawicieli EUROSAI, w tym Izba Obrachunkowa Ukrainy, Europejski Trybunał Obrachunkowy, najwyższy
organ kontroli Stanów Zjednoczonych i NIK. Zawarto również dwustronną umowę między NIK a Trybunałem Obrachunkowym Republiki Mołdowy. Wydarzeniem było też podpisanie listu intencyjnego między NIK a Izbą Obrachunkową Ukrainy
o przeprowadzaniu kontroli równoległej na temat przygotowania Polski i Ukrainy do mistrzostw Europy w piłce nożnej
EURO 2012. Na zakończenie, wiceprezes NIK nadmienił, iż Kongres, pod względem organizacyjnym, był poważnym
przedsięwzięciem logistycznym i informatycznym – odbywał się w formule ekologicznej „bez papieru”, a wszystkie robocze dokumenty były przygotowane i prezentowane w formie elektronicznej.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrzono ponadto: Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r.
wraz z informacją o wykonaniu budżetu NIK w cz. 07; Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r. wraz z opiniami komisji sejmowych; projekt ustawy budżetowej na 2009 r. w cz. 07 – NIK; zgłoszone przez komisje sejmowe sugestie tematów kontroli do
Planu pracy NIK na 2009 r. Ponadto Komisja rozpatrzyła, prezentowane przez wiceprezesów NIK, następujące opracowania:
Informację na temat współpracy NIK z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w warunkach wzrostu znaczenia samorządu terytorialnego, Ocenę skutków postępowań karnych w 2007 r. wszczętych w wyniku
zawiadomień NIK oraz Informację nt. przygotowań do VII Kongresu EUROSAI.
Komisja ds. Kontroli Państwowej rozpatrzyła również informacje o wynikach kontroli: kosztów funkcjonowania ZUS; zarządzania nieruchomościami gminnymi; funkcjonowania systemu ochrony praw klientów banków i instytucji pośrednictwa finansowego; prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom
spoza sektora finansów publicznych; zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków UE; wdrażania projektów pomocy
technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych; przygotowania administracji państwowej do zarządzania i kontroli środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego; restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; wykorzystania środków publicznych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa; wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych
osób prawnych; wykorzystania środków pomocowych UE na modernizację linii kolejowych o podstawowym znaczeniu; wykorzystania przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego środków publicznych na realizację w latach 2006-2007 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Ministrów oraz opiniowanie
rządowych projektów aktów prawnych
NIK uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z rządowymi inicjatywami ustawodawczymi i przygotowywaniem
projektów aktów wykonawczych do ustaw – przede wszystkim w sprawach mogących oddziaływać na kompetencje kontrolne
NIK i wynikających z przedstawianych przez Izbę wniosków pokontrolnych.
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W 2008 r. NIK zaopiniowała – w ramach uzgodnień międzyresortowych, w trybie określonym uchwałą nr 49 Rady Ministrów
z 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, 85 rządowych projektów: 64 rozporządzeń, 19 ustaw i 2 innych dokumentów (w 2007 r. – łącznie 115 projektów). W swoich opiniach NIK przedstawiała wnioski wynikające z przeprowadzanych
kontroli, zgłaszała też uwagi o charakterze prawno-systemowym i legislacyjnym. W wypadku niektórych dokumentów Prezes
NIK skierował wystąpienia bezpośrednio do właściwych członków Rady Ministrów lub innych organów. Wśród ważniejszych
rządowych inicjatyw ustawodawczych – projektów ustaw, które były opiniowane w roku sprawozdawczym, wymienić należy:
1) Projekt ustawy o podatku akcyzowym – proponowane regulacje były zbieżne ze stanowiskiem NIK przedstawionym w Informacji o wynikach kontroli opodatkowania paliw ciekłych. W piśmie do Ministra Finansów Prezes NIK zwrócił jednak
uwagę, iż przyjęte rozwiązania nie zapobiegną unikaniu płacenia podatków od paliw i właściwym byłoby podejmowanie
dalszych działań zmierzających do wprowadzenia jednolitego systemu stawek akcyzy, popartego działaniami osłonowymi
dla podatników.
2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - NIK zgłosiła uwagi, że
nie uwzględnia on istotnych problemów mających związek ze stosowaniem przepisów dotychczas obowiązującej ustawy
o podatku od towarów i usług oraz że nie odniesiono się w nim do kontrowersyjnych rozwiązań, w których rezultacie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli
wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym.
3) Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o finansach publicznych – przyjęty w projekcie kierunek zmian był w dużej części zgodny z ocenami i wnioskami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po przeprowadzonej kontroli wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób
prawnych. Proponowanymi regulacjami doprecyzowano zadania i kompetencje poszczególnych organów biorących udział
w gospodarowaniu tymi nieruchomościami. Zgłoszone uwagi dotyczyły natomiast treści art. 2 i 23a projektu (przedstawione zostały na konferencji uzgodnieniowej; dalsze prace legislacyjne miały być kontynuowane).
Przedstawiciel NIK uczestniczył również w pracach zespołu powołanego w Ministerstwie Finansów do przygotowania
projektu nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zakres zmian zmierzał
do: doprecyzowania ram przedmiotowych ustawy, rozszerzenia katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, rezygnacji z kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
zmniejszenia liczby resortowych komisji orzekających, ustanowienia „zawodowych” rzeczników dyscypliny finansów publicznych, określenia wytycznych dotyczących wymierzania kar przez komisje, zniesienia możliwości wnoszenia wniosków
o ukaranie przez podmioty inne niż rzecznik dyscypliny finansów publicznych, wprowadzenia przepisów karnych, jednoznacznego wskazania komisji właściwej dla członków Rady Ministrów oraz doprecyzowania obecnego brzmienia przepisów tej ustawy (prace zespołu zostały zawieszone, prawdopodobnie z uwagi na prace nad projektem ustawy o finansach
publicznych, mającym wpływ na ostateczne brzmienie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych).
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W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, NIK
zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń oraz informuje o tym kierownika jednostki kontrolowanej lub kierownika jednostki nadrzędnej
i właściwy organ państwowy lub samorządowy. Organy ścigania obowiązane są do
zawiadomienia NIK o wynikach postępowania. Izba posiada też prawo składania
wniosków o ukaranie i zawiadomień w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych12/ oraz uprawnienie do przedstawiania w wystąpieniach
pokontrolnych ocen wskazujących na niezasadność zajmowania stanowiska lub
pełnienia funkcji przez osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości13/.
Może również kierować do sądu wnioski przeciwko osobom uchylającym się od kontroli lub utrudniającym jej przeprowadzenie14/.
Zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach
Zawiadomienia w sprawie i przeciwko określonym osobom przekazuje się organom ścigania wówczas, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo. Zauważyć jednak należy, że oceny dowodów uzasadniających
skierowanie zawiadomienia dokonuje się wyłącznie na podstawie akt kontroli. Ze względu na określone uprawnienia NIK,
ujawnione nieprawidłowości nie zawsze odzwierciedlają całokształt bezprawnego działania. Dlatego też zebranie dowodów
umożliwiających pełną ocenę zarzucanego czynu zabronionego, często przy użyciu technik i procedur operacyjnych, należy
do organów ścigania.

Liczba zawiadomień i charakterystyka zarzutów
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NIK przekazała w 2008 r. organom powołanym do ścigania przestępstw i wykroczeń 156 zawiadomień, zaś sądom grodzkim 3 wnioski o ukaranie (w 2007 r. odpowiednio 129 zawiadomień i 8 wniosków).
Dane o liczbie wysłanych zawiadomień i wniosków, w podziale na poszczególne kategorie adresatów i w porównaniu
z analogicznymi danymi z 2007 r., ilustruje tabela nr 6.

Tabela nr 6.
Zawiadomienia do organów ścigania przestępstw i wykroczeń oraz wnioski o ukaranie do sądów,
skierowane przez NIK w latach 2007-2008

1/

Lp.
1

Zawiadomienia (wnioski o ukaranie)
skierowane do:
2

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2
x

Organów ścigania przestępstw, z tego:
– jednostki organizacyjne Prokuratury
– jednostki organizacyjne Policji
– urzędy skarbowe
– inspektorzy nadzoru budowlanego 1/
– Państwowa Inspekcja Pracy
– Państwowa Straż Pożarna 2/
– Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
– Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Sądów grodzkich
Razem

2007 r.
Liczba
zawiadomień
Struktura
(wniosków)
(w %)
3
4
129
81
2
15
27
2
2
8
137

94,2
59,1
1,5
10,9
19,7
1,5
1,5
5,8
100,0

2008 r.
Liczba
zawiadomień
Struktura
(wniosków)
(w %)
5
6
156
109
2
24
14
3
1
3
3
159

98,1
68,5
1,3
15,1
8,8
1,9
0,6
1,9
1,9
100,0

Powiatowi i wojewódzcy. 2/ Komendant wojewódzki.

Strukturę czynów zabronionych, które były podstawą przekazania zawiadomień, ilustrują natomiast dane przedstawione
w tabeli nr 7.
12/

Art. 63 ustawy o NIK.

13/

Art. 60 ust. 3 i 4 ustawy o NIK.

14/

Art. 98 ustawy o NIK.
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Tabela nr 7.
Struktura zawiadomień przekazanych w 2008 r. organom ścigania przestępstw
(wg rodzaju postawionych zarzutów)

Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu rangi ustawowej

1

3

4

1

Nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, niesporządzenie sprawozdania finansowego (art. 77 pkt 1 i 2 ustawy
o rachunkowości) 2/

43

29,2

2

Poświadczenie nieprawdy w dokumentach lub fałszowanie dokumentów oraz używanie tego rodzaju dokumentów
(art. 270, 271 i 273 Kk)

17

11,5

3

Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego działającego na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego (art. 231 Kk)

16

10,9

4

Działanie określonej osoby na szkodę spółki handlowej
(art. 585 Kodeksu spółek handlowych)

16

10,9

5

Nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążących obowiązków i wyrządzenie znacznej bądź
w wielkich rozmiarach szkody majątkowej (art. 296 Kk) 3/

15

10,2

6

Przedłożenie dokumentów stwierdzających nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji,
subwencji lub zamówienia publicznego (art. 297 Kk)

11

7,5

7

Sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia (art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

7

4,8

8

Przestępstwa i wykroczenia określone w art. 90 ustawy – Prawo budowlane

6

4,1

9

Składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kk)

3

2,0

10

Przekazywanie, wbrew obowiązkowi, danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym (art. 56 ust. 1
ustawy o statystyce publicznej)

3

2,0

11

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
(art. 286 Kk)

3

2,0

12

Udaremnianie lub ograniczanie, przez dłużnika kilku wierzycieli, zaspokajania ich wierzytelności (art. 301 i 302 Kk) 4/

2

1,4

13

Składowanie, usuwanie, przerabianie, unieszkodliwianie lub przewożenie odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 183 Kk)

1

0,7

14

Przeznaczenie środków pochodzących z emisji na cele inne niż określone w warunkach emisji (art. 41 ustawy
o obligacjach)

1

0,7

15

Dopuszczenie do wydawania dziennika lub czasopisma bez wymaganej rejestracji (art. 45 Prawa prasowego)

1

0,7

16

Niszczenie, uszkodzenie, czynienie bezużytecznym, ukrycie bądź usunięcie dokumentu, którym nie miało się prawa
wyłącznie rozporządzać (art. 276 Kk)

1

0,7

1

0,7

147

100,0

17
X

2

Nieprzestrzeganie zakazu wprowadzania ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych (art. 9 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)
Razem

1/

Dotyczy liczby czynów zabronionych, które były podstawą skierowania zawiadomień o przestępstwach (różni się ona od liczby przekazanych zawiadomień,
ponieważ w jednym zawiadomieniu może być postawionych kilka zarzutów). 2/ Oraz prowadzenie ksiąg wbrew przepisom ustawy lub podawanie w nich
nierzetelnych danych oraz sporządzenie sprawozdania niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych danych. 3/ Przez osoby obowiązane
do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. 4/ Przez tworzenie w oparciu o przepisy prawa, nowej jednostki gospodarczej
i przenoszenie na nią składników swojego majątku oraz w razie grożącej niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłacanie lub zabezpieczanie tylko niektórych, tj. działanie na szkodę pozostałych.

Największą grupę czynów, których ujawnienie było podstawą przekazania zawiadomienia (43, tj. 29%), było nieprowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ich wbrew przepisom ustawy lub podawanie w księgach nierzetelnych danych oraz niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcie w nim nierzetelnych
danych (w 2007 r. były one podstawą do skierowania 29 zawiadomień, wzrost o 48%).
W relacji do roku poprzedniego, na znacznie wyższym poziomie kształtowała się liczba czynów polegających na: działaniu
określonej osoby na szkodę spółki handlowej (odpowiednio 4 i 16, wzrost o 300%), przedłożenie dokumentów stwierdzających
nieprawdę, w celu wyłudzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego (3 i 11, wzrost
o 267%) oraz podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 90 ustawy – Prawo budowlane (3 i 6, wzrost o 100%).
Na takim samym poziomie utrzymała się liczba czynów polegających na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (odpowiednio 3 i 3), a także na składaniu fałszywych zeznań
(odpowiednio 3 i 3).
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Lp.

Zawiadomienia
w 2008 r.
Struktura
1/
Liczba
(w %)
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W porównaniu z 2007 r., na niższym poziomie kształtowała się natomiast liczba czynów polegających na poświadczeniu
nieprawdy w dokumentach lub fałszowaniu dokumentów oraz używaniu tego rodzaju dokumentów (28 i 17, spadek o 39%).
Zmniejszyła się też liczba czynów polegających na działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego przez funkcjonariusza publicznego, przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (21 i 16, spadek o 34%), jak również
liczba czynów polegających na nadużyciu udzielonych uprawnień lub niedopełnieniu ciążących obowiązków przez osoby
obowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą i wyrządzeniu znacznej lub w wielkich
rozmiarach szkody majątkowej (21 i 15, spadek o 29%).
NIK wystosowała także zawiadomienia o czynach zabronionych, których nie odnotowano w roku poprzednim, a mianowicie: sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia (łącznie 7), przekazywanie, wbrew obowiązkowi,
danych statystycznych niezgodnych ze stanem faktycznym (3), udaremnianie lub ograniczanie, przez dłużnika kilku wierzycieli, zaspokajania ich wierzytelności (2), jak również pojedyncze przypadki: składowania, usuwania, przerabiania,
unieszkodliwiania lub przewożenia odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić
życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach; przeznaczenia środków pochodzących z emisji na cele inne niż określone w warunkach emisji; dopuszczenia do
wydawania dziennika lub czasopisma bez rejestracji; niszczenia, uszkodzenia, czynienia bezużytecznym, ukrycia bądź
usunięcia dokumentu, którym nie miało się prawa wyłącznie rozporządzać oraz nieprzestrzegania zakazu wprowadzania
ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.
Za popełnienie wykroczeń określonych w art. 93 pkt 8 i 9 Prawa budowlanego, NIK skierowała do sądów grodzkich
3 wnioski o ukaranie i 14 zawiadomień do powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (w 2007 r. odpowiednio 5
wniosków i 27 zawiadomień). Wykroczenia polegały na: niezałożeniu i nieprowadzeniu książek obiektów budowlanych
(obowiązek wynikający z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego) oraz nieprzeprowadzeniu corocznych kontroli stanu technicznego obiektów i ich instalacji oraz okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności obiektów do użytkowania
(obowiązki wynikające z art. 64 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego). Za popełnienie wykroczenia
określonego w art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego NIK skierowała ponadto zawiadomienie do właściwej jednostki organizacyjnej Policji.
Do Państwowej Inspekcji Pracy skierowano 3 zawiadomienia dotyczące podejrzenia popełnienia czynów naruszających
przepisy Prawa pracy, zaś Państwową Straż Pożarną zawiadomiono o podejrzeniu popełnienia czynu określonego w art. 82
§ 1 Kodeksu wykroczeń (nieostrożne obchodzenie się z ogniem lub wykroczenie przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów).
NIK przekazała także 2 zawiadomienia do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 95 pkt 4 Prawa budowlanego) oraz jedno zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, dotyczące czynu określonego w art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (wykorzystanie pozycji dominującej, w szczególności narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu
nieuzasadnione korzyści).
Zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie objęto łącznie 135 osób, z których 110 zatrudnionych było na stanowiskach
kierowniczych. Organom ścigania zgłoszono ujawnione straty w mieniu w wysokości 466 mln zł.

Wyniki rozpatrzenia skierowanych zawiadomień
Organ, do którego skierowano zawiadomienie lub wniosek o ukaranie, jest obowiązany powiadomić NIK o wynikach postępowania. W związku z zawiadomieniami i wnioskami skierowanymi w 2008 r., NIK została poinformowana przez te organy
o zakończeniu – jeszcze w tym samym roku – postępowań w 40 sprawach. W tabeli nr 8 zamieszczono dane ilustrujące,
w porównaniu ze stanem z 2007 r., sposób zakończenia postępowań.
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Tabela nr 8.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2007-2008)
2007 r.
Lp.

Wyniki wszczętych postępowań

1

2

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
5
6
6.1.
x

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowanie, z tego:
– wobec braku znamion czynu zabronionego
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
– bez podania podstawy prawnej umorzenia
Warunkowe umorzenie postępowania
Wyroki sądu
Orzeczenia sądu grodzkiego, w tym:
– wyroki skazujące
Razem

2008 r.

Liczba spraw

Struktura
(w %)

Liczba spraw

Struktura
(w %)

3

4

5

6

5
24
7
16
1
3
6
6
38

13,2
63,1
18,4
42,1
2,6
7,9
15,8
15,8
100,0

3
15
22
15
5
2
40

7,5
37,5
55,0
37,5
12,5
5,0
100,0

Tabela nr 9.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami i wnioskami o ukaranie
(dotyczące spraw skierowanych w latach 2007-2008 i wcześniejszych)
2007 r.
Lp.

1

Wyniki postępowań

Liczba spraw

3

4

5

6

15 2/
7
52
16
32
4
3
3
10
87

17,2
8,0
59,8
18,4
36,8
4,6
3,5
3,5
11,5
100,0

8 3/
16
68
38
7
3
20
2
6
100

8,0
16,0
68,0
38,0
7,0
3,0
20,0
2,0
6,0
100,0

Liczba spraw

2

1
2
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4
4
4.1.
5
x

Wniesienie aktów oskarżenia do sądów
Odmowa wszczęcia postępowania
Decyzje umarzające postępowanie, z tego:
– wobec braku znamion czynu zabronionego 1/
– wobec niepopełnienia czynu
– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu
– bez podania podstawy prawnej umorzenia
Wyroki sądu, w tym:
– warunkowe umorzenie
Orzeczenia sądu grodzkiego
Razem

2008 r.
Struktura
(w %)

Struktura
(w %)

1/

Lub braku dowodów popełnienia przestępstwa. 2/ W aktach oskarżenia wniesionych do sądów postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 231 § 1,
art. 271, art. 296 i art. 297 Kodeksu karnego. 3/ W aktach oskarżenia wniesionych do sądów postawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 271 § 1 i art.
296 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz art. 77 pkt 1 i art. 61 § 1 i 3 Kodeksu karnego skarbowego.

Z przedstawionych danych wynika, że roku sprawozdawczym, w relacji do roku poprzedniego, zwiększyła się liczba wydanych orzeczeń o umorzeniu postępowań (z 52 do 68, tj. o 31%), a także wydanych decyzji o odmowie wszczęcia postępowań
(z 7 do 16, tj. o 129%).
15/

NIK nie zawsze posiada legitymację procesową do wykonywania prawa pokrzywdzonego – na podstawie art. 49 § 4 Kodeksu postępowania karnego, dlatego nie
wszystkie decyzje mogły być zaskarżone.
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Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania NIK złożyła 15 zażaleń, z których 4 uwzględniono,
zaś 6 nie zostało uwzględnionych; w odniesieniu do 5 pozostałych brak jest informacji o ich rozpoznaniu. W innych sprawach
zażaleń nie składano15/.
W tabeli nr 9 przedstawiono dane ilustrujące sposób zakończenia postępowań przez organy, do których zostały skierowane
zawiadomienia i wnioski, w związku z otrzymanymi w 2008 r. od tych organów informacjami, obejmującymi zarówno sprawy
skierowane przez NIK w roku sprawozdawczym, jak i w latach wcześniejszych. Wynika z nich, że w 2008 r. zwiększyła się
liczba wydanych decyzji kończących postępowania. NIK powiadomiona została o 100 takich decyzjach (w 2007 r. – o 87 decyzjach). Jednocześnie zwiększyła się też liczba wydanych decyzji o umorzeniu postępowań (z 52 w 2007 r. do 68 – w 2008 r.).

Na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania Izba złożyła 25 zażaleń – 5 z nich uwzględniono,
zaś 10 nie zostało uwzględnionych; co do pozostałych 10 spraw Izba nie uzyskała jeszcze informacji o ich rozpoznaniu.
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Narada z udziałem przedstawiciela Prokuratury Krajowej
W dniu 9 października 2008 r. odbyło się w siedzibie NIK spotkanie z przedstawicielem Prokuratury Krajowej. Jego przedmiotem była Skuteczność i prawidłowość zawiadomień o przestępstwie kierowanych przez NIK do organów ścigania. Podkreślając niezależność obu instytucji, wymieniono poglądy na temat bieżącej współpracy, akcentując te problemy, które stanowią
przeszkodę w pełniejszym wykorzystaniu w postępowaniach prowadzonych przez jednostki organizacyjne Prokuratury zawiadomień kierowanych przez NIK. Jednocześnie wskazano na korzyści wynikające z bieżącego kontaktowania się oraz wymiany
informacji między prokuratorami prowadzącymi sprawy a kontrolerami NIK, a także zacieśnienia współpracy.
Przedstawiciel Prokuratury Krajowej podzielił stanowisko NIK, zgodnie z którym za miarę skuteczności zawiadomień kierowanych przez Izbę do prokuratury winna być uznawana liczba wszczętych postępowań przygotowawczych, a nie liczba wyroków skazujących lub aktów oskarżenia skierowanych do sądu. NIK nie jest organem ścigania, a jedynie instytucją składającą
zawiadomienie o przestępstwie. Przygotowywanie zawiadomień nie należy do podstawowych zadań NIK i kontroler nie może
zaniechać czynności kontrolnych na rzecz czynności śledczych, a wspomagający kontrolę prawnicy nie mogą zajmować się
głównie formułowaniem zawiadomień o przestępstwie i to w taki sposób, żeby zastępowały one akty oskarżenia.
Odnosząc się do bieżącej współpracy z jednostkami organizacyjnymi prokuratury przedstawiciele NIK sygnalizowali, że
Izba często musi zabiegać o przekazanie informacji o sposobie zakończenia sprawy, czy też o przesłanie decyzji merytorycznej, jakkolwiek organy prokuratury są zobowiązane przepisami rangi ustawowej do informowania NIK o wynikach postępowania. Nieznajomość motywów stanowiących podstawę podjęcia decyzji przez prokuratora uniemożliwia NIK skorzystanie
z możliwości jej zaskarżenia, jak też ocenę jej zasadności, pod kątem ewentualnego zwrócenia się o ponowne przeanalizowanie sprawy w trybie nadzoru. Akcentowano więc potrzebę zobligowania prokuratorów do przesyłania NIK informacji
o sposobie zakończenia postępowania, łącznie z kopią decyzji merytorycznej w każdej sprawie zainicjowanej przez Izbę, a nie
tylko w sprawach, w których NIK wykonuje prawa pokrzywdzonego. Zwracano też uwagę na potrzebę jasnego formułowania
przez prokuratorów decyzji i wyjaśniania motywów jej podjęcia; posługiwanie się ogólnymi pojęciami, zwłaszcza gdy sprawa
jest umarzana ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu, utrudnia bowiem merytoryczną ocenę postanowień
wydanych przez prokuratorów. Wskazywali też na konieczność uwzględniania istotnej okoliczności – występowania przez NIK
w roli strony postępowania, w sytuacji, gdy nie działa organ instytucji pokrzywdzonej, a przestępstwem wyrządzona została
szkoda w mieniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej.
Z kolei przedstawiciel Prokuratury Krajowej, zwracając uwagę, że NIK nie korzysta z możliwości zwrócenia się do prokuratury o zbadanie sprawy w trybie nadzoru, zasygnalizował jednocześnie, że w ocenie prokuratorów zawiadomienia są niekiedy
zbyt obszerne, opisują ustalenia kontroli oraz materiał dowodowy, w mniejszym natomiast stopniu zwraca się w nich uwagę
na uzasadnienie prezentowanej w zarzucie tezy. Kontrolerzy NIK nie zawsze też wyjaśniają mechanizm działania sprawców,
ponieważ niezbyt często korzystają z pomocy biegłych. Czasami nie przedstawiają również w sposób precyzyjny związku
osób, przeciwko którym kierowane jest zawiadomienie, z czynem będącym jego przedmiotem. Zaakcentował w związku z tym
potrzebę wnikliwej oceny zasadności kierowania zawiadomienia, proponowanej kwalifikacji i każdorazowego rozważania, czy
powinno być sporządzone w sprawie, czy przeciwko osobie. Zwrócił też uwagę na znaczenie prawidłowego sformułowania
opisu czynu, czyli tzw. „zarzutu” i dołączenia do zawiadomienia odpowiednich dokumentów, potwierdzających tezy zaprezentowane w zarzucie, a także możliwość kierowania zawiadomień nie tylko do prokuratury, ale i innych organów uprawnionych
do ścigania przestępstw oraz inspirowania postępowań dyscyplinarnych, odpowiedzialności zawodowej i innych16/.
W zakresie potrzeby bardziej precyzyjnego formułowania zawiadomień, wyjaśniania roli poszczególnych osób oraz ograniczenia opisu ustaleń faktycznych jedynie do zagadnień objętych zarzutem, podzielono poglądy zaprezentowane przez
przedstawiciela Prokuratury Krajowej. Podobnie w odniesieniu do uwag dotyczących zwracania się do prokuratury o zbadanie
sprawy w trybie nadzoru, szczególnie w sytuacji, gdy NIK nie ma możliwości zaskarżenia decyzji merytorycznej kończącej
sprawę. Uznano też za właściwe uwrażliwienie kontrolerów na celowość powoływania biegłych w sytuacji, gdy uzyskana opinia pozwoli na jednoznaczną ocenę danego zagadnienia. Jednocześnie wyjaśniano jednak, że kontrolerzy powołują biegłych
w zakresie potrzebnym do dokonania ustaleń kontroli, co nie zawsze pokrywa się z oceną „karnego” aspektu sprawy.
16/
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Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o NIK.

Zawiadomienia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa o NIK oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakładają na Izbę obowiązek składania zawiadomień do właściwych rzeczników dyscypliny w każdym przypadku ujawnienia czynu, wskazującego
na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. NIK ma też prawo występowania bezpośrednio do przewodniczących właściwych komisji orzekających z wnioskami o ukaranie za naruszenie tej dyscypliny17/.

Charakterystyka naruszeń dyscypliny
W 2008 r. NIK przekazała rzecznikom dyscypliny finansów publicznych 222 zawiadomienia w sprawie 385 przypadków
podejrzenia naruszenia tej dyscypliny. Postępowaniami w tych sprawach objęto 303 osoby (w 2007 r. NIK przekazała 151 zawiadomień w sprawie ujawnienia 249 wypadków podejrzenia naruszenia dyscypliny, zaś postępowaniami objęto 199 osób).
Podobnie jak w latach poprzednich, zarzut naruszenia dyscypliny stawiano głównie kierownikom i zastępcom kierowników
skontrolowanych podmiotów oraz głównym księgowym. Dane w tabeli nr 10 ilustrują strukturę zawiadomień skierowanych
w 2008 r. przez Izbę do rzeczników dyscypliny finansów publicznych – według rodzaju postawionych zarzutów.

Tabela nr 10.
Struktura zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przekazanych właściwym organom w 2008 r. (według rodzaju postawionych zarzutów)

1

2

Zawiadomienia
Struktura
Liczba1/
(w %)

Osoby objęte
zawiadomieniami
Struktura
Liczba2/
(w %)

3

4

5

6

1

Udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (art. 17)

99

25,7

95

26,3

2

Wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2)

67

17,4

62

17,2

3

Nieustalenie, niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu Państwa3/, albo ustalenie jej, pobranie lub dochodzenie w niższej wysokości6/ (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2)

33

8,6

32

8,9

4

Przekazanie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, wy-datkowanie jej
niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nieustalenie kwoty
dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu lub nierozliczenie otrzymanej (przekazanej)
dotacji 11/ (art. 8 pkt 1-3, art. 9 pkt 1-3)

31

8,0

29

8,0

5

Nieprzekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa9/ lub nieterminowe przekazanie tych dochodów (art. 6 pkt 1)

28

7,3

28

7,8

6

Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie jej lub
rozliczenie w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 18 pkt 1)

28

7,3

25

6,9

7

Dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia8/ (art. 11 ust. 1)

26

6,7

25

6,9

8

Niewykonanie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem
jest zapłata odsetek, kar lub opłat (art. 16 ust. 1)

26

6,7

25

6,9

9

Nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne5/ albo ich wpłacenie w kwocie niższej6/ lub z przekroczeniem
terminu zapłaty (art. 14)

23

6,0

17

4,7

10

Zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 15)

11

2,8

11

3,0

11

Niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa3/ albo dopuszczenie do
przedawnienia tej należności (art. 5 ust. 1 pkt 3)

7

1,8

7

1,9

12

Dopuszczenie4/ do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków
ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania7/ (art. 11 ust. 2)

2

0,5

2

0,6

13

Dopuszczenie4/ do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa3/ wskutek
zaniedbania7/ (art. 5 ust. 2)

1

0,3

1

0,3

14

Niedokonanie wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki do-chodów własnych
przez jednostkę budżetową10/ (art. 6 pkt 2)

1

0,3

-

-

15

Dokonanie zmiany w budżecie lub w planie finansowym jednostki sektora finansów
publicznych bez upoważnienia8/ (art. 10)

1

0,3

1

0,3

16

Dopuszczenie 4/ do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności minął,
wskutek zaniedbania7/ (art. 16 ust. 2)
Razem

1

0,3

1

0,3

385

100,0

361

100,0

x

1/
Dotyczy czynów, które były podstawą skierowania zawiadomień w tych sprawach (różni się ona od liczby zawiadomień, ponieważ w jednym zawiadomieniu może być postawionych kilka zarzutów). 2/ Dotyczy liczby osób, wobec których sformułowano zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych
(różni się ona od liczby osób wykazanych w zawiadomieniach, ponieważ jednej osobie może być postawionych kilka zarzutów). 3/ Albo jednostki samorządu

17/

W 2008 r. NIK nie korzystała z tego uprawnienia.
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Określenie czynu zabronionego i naruszonego przepisu
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
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terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych. 4/ Przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych. 5/ Oraz na Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na PFRON. 6/ Niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. 7/ Lub niewypełniania obowiązków w zakresie
kontroli finansowej. 8/ Albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. 9/ Lub jednostce samorządu terytorialnego. 10/ Albo nadwyżki środków obrotowych przez
zakład budżetowy, części zysku przez gospodarstwo pomocnicze lub nieterminowe dokonanie tej wpłaty. 11/ A także nieterminowe jej rozliczenie, niedokonanie
zwrotu dotacji w należnej wysokości lub nieterminowe dokonanie jej zwrotu.

W 2008 r., podobnie jak rok wcześniej, najczęściej stwierdzanym czynem zabronionym było udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych – łącznie 99 (prawie 26% ogólnej liczby tych czynów – zarzuty postawiono
95 osobom). Zdecydowaną większość takich czynów (80, tj. 81%), skutkujących skierowaniem zawiadomienia, stanowiły
cztery rodzaje nieprawidłowości: niezłożenie przez zobowiązane do tego osoby wymaganych oświadczeń; niewybranie wykonawcy w trybie określonym przepisami o zamówieniach publicznych; naruszenie przepisów określających przesłanki stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia; naruszenie obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pozostałe czyny (19, tj. 19%) polegały na: naruszeniu przepisów o zamówieniach publicznych, kiedy naruszenie to miało
wpływ na wynik postępowania; naruszeniu ich przy zawarciu (zmianie) umowy lub unieważnieniu postępowania; uchybieniu
obowiązkowi zawiadomienia Prezesa UZP; udzieleniu zamówienia, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób
naruszający zasady uczciwej konkurencji; niewyłączeniu z postępowania osoby podlegającej takiemu wyłączeniu; dopuszczeniu przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wskutek
zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
Stwierdzanymi podczas kontroli czynami zabronionymi były też, w kolejności: wykazanie w sprawozdaniu budżetowym
danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (67, tj. 17%); nieustalenie (niepobranie, niedochodzenie)
należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych albo ustalenie jej (pobranie lub dochodzenie) w wysokości niższej, niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (33, tj. 9%); różnorodne
czyny, związane z gospodarką środkami przeznaczonymi na dotacje, polegające na przekazaniu dotacji z naruszeniem zasad
lub trybu jej udzielania, wydatkowaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, nieustaleniu kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do
budżetu lub nierozliczeniu otrzymanej (przekazanej) dotacji, a także na nieterminowym jej rozliczeniu, niedokonaniu zwrotu
dotacji w należnej wysokości lub nieterminowym dokonanie jej zwrotu (31, tj. 8%); nieprzekazanie do budżetu w należnej
wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa lub nieterminowe przekazanie tych dochodów (28, tj. 7%) oraz
zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie jej lub rozliczenie w sposób niezgodny
z przepisami ustawy o rachunkowości (28, tj. 7%).
Relatywnie dużą grupę stanowiły też czyny zabronione polegające na: dokonaniu wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem jego zakresu (26, tj. 7%); niewykonaniu zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych,
którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat (26, tj. 7%) oraz nieopłacenie przez jednostkę sektora finansów publicznych
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (oraz na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na PFRON), albo ich wpłacenie w kwocie niższej lub z przekroczeniem terminu zapłaty (23, tj. 6%).
Wystąpiły też przypadki zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego zakresu (11, tj. 3%) oraz
niezgodnego z przepisami umorzenia (dopuszczenia do przedawnienia) należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu
terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych (7, tj. 2%).
W latach 2003-2006 odnotowano tendencję zmniejszania się liczby zawiadomień skierowanych do rzeczników dyscypliny finansów publicznych, wskazujących na popełnienie czynów stanowiących naruszenie tej dyscypliny (odpowiednio: 186,
145, 145 i 102 wnioski i zawiadomienia). Jednak począwszy od 2007 r. zarysowała się odmienna tendencja – wzrosła liczba
wysłanych zawiadomień (odpowiednio do 151 i 222). Świadczyć to może o pogorszeniu się stanu przestrzegania przepisów,
dotyczących sfery finansów publicznych oraz udzielania zamówień publicznych.

Wyniki rozpatrzenia zawiadomień
Większość postępowań prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2008 r. nie zostało jeszcze zakończonych.
Najwyższa Izba Kontroli dysponuje danymi jedynie o 44 rozstrzygnięciach w sprawach objętych zawiadomieniami. W tabeli nr
11 przedstawiono dane o rozpatrzeniu zawiadomień skierowanych przez NIK do właściwych rzeczników dyscypliny finansów
publicznych w 2008 r., w porównaniu z analogicznymi danymi z roku poprzedniego.
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Tabela nr 11.
Wyniki postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniami skierowanymi do rzeczników
dyscypliny finansów publicznych w latach 2007-2008

Lp.

Wyniki postępowań –
rzecznik dyscypliny finansów publicznych:

1

2

1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
x
1/

Umorzył postępowanie, w tym:
– ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu 1/
– z powodu braku znamion naruszenia
Odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w tym:
– ze względu na znikomy stopień szkodliwości czynu 1/
– z powodu braku znamion naruszenia
Uznał winę obwinionych
Razem

2007 r.
Struktura
Liczba spraw
(w %)

2008 r.
Struktura
Liczba spraw
(w %)

3

4

5

6

13
7
22
10
7
42

30,9
16,7
52,4
23,8
16,7
100,0

16
8
6
25
12
7
3
44

36,4
18,2
13,6
56,8
27,3
15,9
6,8
100,0

Dla finansów publicznych.

Na postanowienie rzecznika dyscypliny o odmowie wszczęcia postępowania złożono 4 zażalenia do Głównego Rzecznika
dyscypliny finansów publicznych (w tych sprawach NIK nie została jeszcze poinformowana o rozstrzygnięciach). NIK otrzymała informacje18/, że w wyniku złożonych zawiadomień, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych skierowali do przewodniczących właściwych komisji orzekających 22 wnioski o ukaranie. Komisje orzekające rozpatrzyły 3 wnioski. W tabeli nr 12
zamieszczono dane o liczbie osób ukaranych i uniewinnionych, w porównaniu z analogicznymi danymi z 2007 r.

Tabela nr 12.
Rozstrzygnięcia komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(dotyczące spraw przekazanych przez NIK w latach 2007-2008)

Rozstrzygnięcia komisji orzekających

1

2

1
1.1.
1.2.
1.3.
2
x

Winni naruszenia dyscypliny, z tego:
– ukarani karą nagany
– ukarani karą upomnienia
– odstąpiono od wymierzenia kary
Uniewinnieni
Razem

2008 r.
Struktura
Liczba osób
(w %)

3

4

5

6

13
5
8
1
14

92,9
35,7
57,2
7,1
100,0

3
1
2
3

100,0
33,3
66,7
100,0

Oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska
Izba ma uprawnienie do prezentowania w wystąpieniach pokontrolnych ocen wskazujących na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości19/. Dla adresata wystąpienia mogą one
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia
albo odwołania go z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Uprawnienia te nie dotyczą pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, a także jednostek organizacyjnych (przedsiębiorców) wykorzystujących majątek lub środki państwowe (komunalne).
W 2008 r. NIK zawarła w wystąpieniach oceny w odniesieniu do 5 pracowników (w 2007 r. – wobec 22 pracowników). Na
ich podstawie z 2 osobami rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (w 2007 r. konsekwencje poniosło 5 osób). Ponadto, w związku z ustaleniami kontroli, w 2008 r. zostały wyciągnięte różnego rodzaju konsekwencje służbowe
w stosunku do 17 osób (w 2007 r. – wobec 20 osób).

18/
19/

Dane na dzień 10 lutego 2009 r.
W jednostkach, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 1 ustawy o NIK. W art. 2 ust. 1 wyszczególniono organy administracji rządowej, NBP, państwowe osoby
prawne i inne państwowe jednostki organizacyjne, zaś w art. 4 ust. 1: Kancelarię Prezydenta RP, Kancelarię Sejmu RP, Kancelarię Senatu RP, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej
– Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Państwową Inspekcję
Pracy.
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2007 r.
Struktura
Liczba osób
(w %)

Wnioski w sprawach o uchylanie się od kontroli
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Uchylanie się lub utrudnianie kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o NIK jest wykroczeniem. Działania
takie, zwłaszcza nieprzedstawianie potrzebnych dokumentów lub niezgodne z prawdą informowanie o wykonaniu wniosków
pokontrolnych, występują jednak dość rzadko. Jeśli zaistnieje taki fakt, Izba kieruje stosowny wniosek do sądu.
W 2008 r. NIK skierowała do sądu grodzkiego jeden wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia określonego w art.
98 ustawy o NIK (w 2007 r. wniosków takich nie kierowano).
Wnioskiem został objęty zastępca dyrektora PKP SA Oddziału Dworce Kolejowe ds. zarządzania Rejonem Dworców
Kolejowych w Warszawie, któremu zarzucono utrudnianie kontroli przez poinformowanie, niezgodnie ze stanem faktycznym,
o wykonaniu wniosków pokontrolnych. Właściwy Sąd Rejonowy wydał zarządzenie20/ o zwrocie wniosku NIK, w celu uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych, przez niezwłoczne przesłuchanie21/ osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia.
Zarządzenie to nie podlegało zaskarżeniu. Sąd pouczył NIK, iż w razie nieuzupełnienia braków lub odmowy uzupełnienia,
sprawa zostanie zakreślona w repertorium jako zakończona. Przesyłając ponownie do sądu wniosek o ukaranie NIK wyjaśniła,
iż z powodu zakończenia kontroli nie jest możliwe przesłuchanie osoby objętej tym wnioskiem, gdyż wykraczałoby to poza
granice właściwości Najwyższej Izby Kontroli, określone w ustawie o NIK22/. Poinformowano jednocześnie Sąd, że w toku
kontroli od osoby tej zostały odebrane wyjaśnienia na okoliczności objęte zarzutem, zgodnie z obowiązującą w postępowaniu
kontrolnym procedurą oraz że obwiniony może złożyć wyjaśnienia na rozprawie. Sąd nie podzielił stanowiska NIK i ponownie
zwrócił wniosek o ukaranie w celu uzupełnienia. Ponieważ nie było możliwości uzupełnienia braków w kierunku wskazanym
przez Sąd, NIK odstąpiła od kierowania po raz kolejny wniosku do sądu – w rezultacie sprawa została zakreślona w repertorium sądowym jako zakończona.

20/

Na podstawie art. 59 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

21/

Art. 54 § 6 Kpw.

22/

Przepisy Kpw, dotyczące postępowania wyjaśniającego (art. 54 i 55) stosuje się, zgodnie z art. 56 § 2 Kpw, odpowiednio do organów wskazanych w art. 17 § 2 i 3
– w granicach ich właściwości, a więc również do NIK. Do właściwości NIK należy prowadzenie postępowania kontrolnego na podstawie przepisów ustawy o NIK,
w oparciu o program (tematykę) kontroli, w którym określony jest m.in. zakres kontroli. Jeśli zebrany w toku kontroli materiał wskazuje na podejrzenie zaistnienia
określonego wykroczenia, NIK w ramach swoich kompetencji zbiera dowody w celu uprawdopodobnienia jego popełnienia przez określoną osobę, pod warunkiem,
że czynności te mieszczą się w zakresie kontroli. Jeżeli dowody dają podstawę do sporządzenia wniosku o ukaranie, wniosek taki jest kierowany do sądu, bez
potrzeby przeprowadzania dodatkowych czynności wyjaśniających na podstawie odrębnych przepisów. Gdy kontrola jest zakończona, NIK nie ma możliwości
przeprowadzenia czynności wyjaśniających na podstawie art. 54 Kpw, gdyż wykraczałoby to poza właściwość Izby określoną w ustawie o NIK.
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5.

Współpraca
z innymi
organami
kontroli

Formy współpracy
Udostępnianie NIK
wyników kontroli
przeprowadzonych
przez inne organy
kontroli
Kontrole
przeprowadzone
wspólnie pod
kierownictwem NIK
Przeprowadzanie
kontroli doraźnych
na zlecenie NIK
Zakres podmiotowy
współpracy
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Usytuowanie wśród konstytucyjnych organów państwa jako naczelnego organu kontroli
państwowej wyraża się w przyznaniu NIK uprawnień wobec innych organów kontroli, rewizji i inspekcji, działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Organy
te mają obowiązek współpracy z NIK. Formy tej współpracy określa ustawa o NIK23/. Izba
może wnioskować o udostępnienie wyników zrealizowanych przez te organy kontroli, ponadto wymienione organy obowiązane są do przeprowadzania określonych kontroli wspólnie
pod kierownictwem NIK oraz kontroli doraźnych na zlecenie Izby.
Obowiązek współpracy dotyczy organów wykonujących zadania kontrolne i działających
w administracji rządowej lub samorządzie terytorialnym. Inne organy, które mają uprawnienia kontrolne, lecz nie funkcjonują w tych strukturach, nie podlegają wspomnianym wyżej
obowiązkom. Podstawą do podejmowania przez NIK współpracy są porozumienia zawierane
z tymi organami, które określają zasady współdziałania, zarówno na szczeblu centralnym,
jak i regionalnym. W ostatnich latach Prezes NIK zawarł porozumienia z Przewodniczącym
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Głównym Inspektorem Pracy, Głównym
Inspektorem Transportu Drogowego, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministrem Finansów.
23/

Art. 12 ustawy o NIK.
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Formy współpracy
Współpraca przybierała w 2008 r. zróżnicowane formy. Udział w spotkaniach roboczych umożliwiał wymianę
doświadczeń i informacji, zaś wspólne prowadzenie badań
i korzystanie z ustaleń kontroli już przeprowadzonych przez
właściwe organy, pozwalało w szerszym aspekcie odnieść
się do tematyki kontroli NIK. Wszystkie te aspekty determinują wybór formy współpracy – w celu zmniejszenia pracochłonności czynności kontrolnych, a tym samym ich kosztów,
jak również uciążliwości kontroli dla jednostki kontrolowanej.
Cenną formę współpracy stanowiła ponadto możliwość zlecania kontroli organom wyspecjalizowanym w badaniu określonej problematyki.
NIK może korzystać z działań innych organów w zakresie kompetencji kontrolnych przysługujących im ustawowo.

Np. NIK kontroluje podmioty prywatne jedynie w określonym
zakresie24/. Gdy kompetencje NIK nie obejmują zakresu
przedmiotowego, który jest istotny dla zrealizowania celu
kontroli, NIK może skorzystać z uprawnień, wynikających
z art. 12 ustawy o NIK.
Współpraca NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji,
działającymi w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym w 2008 r. polegała w szczególności na wymianie
informacji, wykorzystywanych przez NIK do planowania,
ukierunkowania i programowania kontroli, identyfikowania
ryzyka, a także do oceny kontrolowanej działalności. Rozwijała się ona pomyślnie, zarówno na szczeblu centralnym, jak
i na szczeblach wojewódzkim i powiatowym.
Dane statystyczne ilustrujące formy i zakres współdziałania NIK z innymi organami kontroli przedstawiono
w tabeli nr 13.

Tabela nr 13.
Zakres współdziałania NIK z organami kontroli, rewizji i inspekcji w 2008 r.
2008 r.
Lp.

Forma współdziałania

1

Liczba

2

Struktura (w %)

3

4

9

10,0

1

Udostępnianie NIK wyników kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli

2

Kontrole przeprowadzone przez inne organy kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK

32

35,6

3

Kontrole doraźne przeprowadzone przez inne organy kontroli na zlecenie NIK

49

54,4

Razem

90

100,0

X

24/
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Art. 2 ust. 3 ustawy o NIK.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez inne organy
kontroli służą jako wskazówki przy wyborze tematów kontroli wprowadzanych do planu pracy NIK. Stanowią też materiał pomocniczy przy opracowywaniu programów kontroli,
a także materiał dowodowy w prowadzonych już postępowaniach. Informacje zawarte w sprawozdaniach z kontroli
innych organów są cennym źródłem informacji o obszarach,
w których występują nieprawidłowości, a kompleksowa
kontrola może ujawnić mechanizmy negatywnych zjawisk,
a następnie wyeliminować ich przyczyny.
Np. dane o liczbie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z powodu złego stanu technicznego pojazdów, udostępnione przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego, umożliwiły odpowiednie ukierunkowanie badań podczas
przeprowadzanej przez NIK kontroli Sprawowania nadzoru
przez starostów nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego.
W związku z kontrolą Stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów
uzyskano od Komendanta Głównego Policji dane o liczbie
zdarzeń negatywnych zarejestrowanych na obszarze dworców i w pociągach. Na zły stan sanitarny dworców w latach
2005-2007, powiązany z niezadowalającym stanem technicznym tych obiektów, w tym węzłów sanitarnych, wskazywały także ustalenia współdziałającej z NIK Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
W 2008 r., przed podjęciem w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego kontroli Egzekwowania przez
marszałków województw opłat za korzystanie ze środowiska
przez fermy zwierząt gospodarskich, wykorzystano na etapie jej programowania informacje otrzymane od Podlaskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewody
Podlaskiego. Informacje te posłużyły do weryfikacji bazy danych Urzędu Marszałkowskiego o podmiotach wnoszących
tego rodzaju opłaty.
Potrzeba skorzystania z uprawnień wobec innego organu kontroli może pojawić się na każdym etapie postępowania
kontrolnego. Podczas kontroli, dla ustalenia stanu faktycznego, porównuje się różne dane, np. zestawienia, wyniki, prognozy będące w aktach kontroli prowadzonych przez inne
organy, z podobnymi danymi, którymi dysponuje NIK. Także
wyniki zakończonej kontroli, zwłaszcza stwierdzone nieprawidłowości, mogą wskazywać na potrzebę przeprowadzenia
specjalistycznej kontroli. Np. w Transportowym Dozorze

Technicznym NIK zasięgała informacji o wynikach kontroli
przeprowadzonych w stacjach kontroli pojazdów, dotyczących sprawdzenia eksploatowanych urządzeń i przyrządów
pomiarowych. Natomiast do Głównego Urzędu Miar NIK
zwróciła się o informację o wynikach kontroli metrologicznej
urządzeń wykorzystywanych do przeprowadzenia badań
technicznych pojazdów.

Kontrole przeprowadzone wspólnie
pod kierownictwem NIK
Kontrola wspólna może być prowadzona przez zespół
kontrolny, składający się z kontrolerów NIK i kontrolerów innego organu, albo może być prowadzona przez inny organ
kontroli na podstawie programu opracowanego przez NIK.
Np. wspólnie z innymi organami kontroli Delegatura
NIK w Olsztynie zrealizowała kontrolę pn. Sprawowanie
opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze), przeprowadzoną
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie
miasta i powiatu olsztyńskiego. Na potrzeby kontroli NIK,
inspektorzy Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie skontrolowali realizację obowiązkowych szczepień
ochronnych, zaś służby kontrolne Warmińsko-Mazurskiego
Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie dokonały oceny
zakresu realizowanej w szkołach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oławie,
wspólnie pod kierownictwem NIK, zbadał funkcjonowanie
Gminy Domaniów w zakresie wybranych dziedzin działalności w latach 2005-2007. Wyniki wspólnej kontroli stanu
technicznego świetlic gminnych oraz stanu realizowanej
przez gminę budowy, wykorzystano w ocenie działalności
kontrolowanej jednostki. PINB w Oławie wydał postanowienie o ukaraniu winnych zaniedbań oraz postanowienie
o czasowym wyłączeniu obiektów z użytkowania.
Podczas kontroli pn. Ochrona i udostępnianie zasobów
muzealnych w Polsce w latach 2006-2008 (I półrocze),
przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili kontrolę zabezpieczeń i przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych w obiektach muzealnych. Jej wyniki
wykorzystano formułując oceny i wnioski pokontrolne. W
efekcie realizacji zaleceń Komendantów PSP usunięto
usterki w sygnalizacji pożarowej oraz instalacjach: elektrycznej, gazowej i odgromowej. Podjęto także działania
w celu wykonania ekspertyz technicznych i opracowania
rozwiązań zamiennych, dotyczących m.in. takich nieprawidłowości, jak niewydzielenie pożarowe obiektów muzeum od sąsiednich obiektów i niewłaściwa szerokość dróg
ewakuacyjnych.
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Udostępnianie NIK wyników kontroli
przeprowadzonych przez inne organy
kontroli

Przeprowadzanie kontroli doraźnych na
zlecenie NIK
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Zlecenie przez NIK przeprowadzenia kontroli doraźnej
ma miejsce w przypadkach: zaistnienia nieprawidłowości,
których przyczyn nie można zbadać w toku prowadzonej
kontroli ze względu na jej zakres; otrzymania skargi (wniosku) w określonej sprawie, której NIK nie może zbadać ze
względu na brak kompetencji; rozszerzenia zakresu podmiotowego planowanych badań kontrolnych w ramach właściwości rzeczowej NIK; stwierdzenia braku możliwości podjęcia kontroli przez NIK we własnym zakresie.
Np. w toku kontroli pn. Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
nakazał25/ każdemu wojewódzkiemu inspektoratowi przeprowadzenie kontroli u producentów takich wyrobów. W wypadku 28 spośród 69 objętych badaniami wyrobów inspektorzy
stwierdzili naruszenie wymagań ustawy o wyrobach budowlanych, w związku z czym wszczęto postępowania administracyjne zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Przeprowadzając kontrolę Sprawowania profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
w latach 2005-2007 (I półrocze), NIK zleciła Lubelskiemu
Centrum Zdrowia Publicznego oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublinie m.in. zbadanie
zgodności przeprowadzonych testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych z zakresem i terminami określonymi
przez Ministra Zdrowia oraz sprawdzenie, czy wykonywanie
obowiązków przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
lekarza dentystę i pielęgniarki było kontrolowane przez NFZ,
centrum zdrowia publicznego, samorządy lekarskie i pielęgniarskie. Zleconymi kontrolami objęto 2 szkoły podstawowe,
gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
W 2008 r. Delegatura w Łodzi zleciła komendantom
powiatowym Państwowej Straży Pożarnej (w Zgierzu,
Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Pabianicach) przeprowadzenie kontroli doraźnych szpitali w ramach postępowania
dotyczącego funkcjonowania samorządowego lecznictwa
szpitalnego w województwie łódzkim. Wykazały one liczne
naruszenia przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.

Podejmując kontrolę pn. Funkcjonowanie wybranych
placówek opiekuńczo-wychowawczych, NIK zleciła powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym oraz powiatowym jednostkom Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzenie kontroli w tych placówkach. Kontrole PSP wykazały
rażące nieprawidłowości. Dotyczyły one głównie: niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych wewnątrz i na zewnątrz
budynku, zablokowania dróg ewakuacyjnych oraz występowania łatwopalnych materiałów i wykładzin podłogowych,
przekroczenia dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, braku wyposażenia obiektów w gaśnice spełniające wymagania polskich norm, niewykonywania okresowych badań
szczelności instalacji gazowych i przewodów kominowych.
Również kontrole przeprowadzone przez powiatowe stacje
sanitarno-epidemiologiczne wykazały wiele istotnych uchybień i nieprawidłowości.
Podczas badania Działań służb publicznych w zakresie recyklingu sprzętu technicznego w okresie 2006-2008
(I kwartał) NIK zleciła przeprowadzenie kontroli doraźnych
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie w podmiotach zajmujących się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ich zakres
obejmował wywiązywanie się ww. podmiotów z obowiązków
określonych w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji oraz ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym.

RIO sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontrolują
gospodarkę finansową i zamówienia publiczne26/. W takim
właśnie zakresie NIK wobec RIO korzysta z uprawnień,
o których mowa w art. 12 ustawy o NIK. Szczegółowe formy
i zasady współpracy zostały określone w Porozumieniu z 18
lutego 2002 r., zawartym między NIK reprezentowaną przez

25/

26/
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Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych.

Zakres podmiotowy współpracy
Realizując ustawowe uprawnienia i podpisane porozumienia, NIK w 2008 r. współpracowała z Prezesami Regionalnych Izb Obrachunkowych, Głównym Inspektorem Pracy,
Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkimi
Inspektorami Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkimi
Inspektorami Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Komendantami Głównymi Państwowej Straży Pożarnej i Policji, a także z naczelnikami i dyrektorami urzędów
skarbowych i urzędów kontroli skarbowej.

Współdziałanie NIK z RIO

Art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

27/

Ustalonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współdziałanie NIK z Państwową Inspekcją
Pracy
Zasady współdziałania NIK i PIP w zakresie realizacji
zadań ustawowych na rzecz poprawy stanu przestrzegania
prawa pracy oraz rozwiązywania problemów stanowiących
wspólny przedmiot zainteresowania, określa porozumienie
z 25 kwietnia 2005 r., zawarte przez Prezesa NIK i Głównego
Inspektora Pracy. Współdziałanie to polega w szczególności
na przekazywaniu informacji o wynikach kontroli i udostępnianiu innych materiałów, przeprowadzaniu wspólnie kontroli
o uzgodnionej tematyce, konsultacjach przy opracowywaniu
planów pracy i w zakresie metodyki kontroli oraz udziale pracowników w okresowych naradach, kursach i szkoleniach.
Np. podczas kontroli pn. Utrzymanie obiektów oraz przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach
i placówkach oświatowych w 2007 r., NIK współdziałała
z PIP na szczeblu regionalnym – w kontrolach jednostkowych uczestniczyli okręgowi inspektorzy pracy, badając
m.in. spełnianie wymogów bhp w wybranych placówkach.
W toku kontroli doraźnej pn. Prawidłowość realizacji i finansowania budowy zespołu sportowego z salą gimnastyczną przy szkole podstawowej i gimnazjum w Trzciannem, NIK
wystąpiła do Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku
z prośbą o sprawdzenie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kompleksie sportowym. Nieprawidłowości ujawnione przez PIP uwzględniono w ocenie kontrolowanej działalności.

Współpraca z Ministrem Finansów
Prezes NIK oraz Minister Finansów na mocy zawartych
porozumień współpracują w celu zharmonizowania działań
wewnętrznej kontroli finansowej, audytu wewnętrznego
i kontroli zewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych, oraz w celu polepszenia gospodarowania środkami
publicznymi.
NIK podczas przeprowadzanych kontroli finansowych,
współdziała z urzędami skarbowymi i urzędami kontroli
skarbowej. Np. w lutym 2008 r., NIK wystąpiła do Urzędu
Skarbowego Warszawa-Bemowo o przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług przez Polskie Centrum
Akredytacji.
W 2008 r. Delegatura we Wrocławiu skontrolowała funkcjonowanie wybranych sfer działalności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w latach 2004-2007. Kontrola została
przeprowadzona wspólnie z Urzędem Skarbowym w Starachowicach, w zakresie prawidłowości rozliczenia przez starostwo otrzymanej darowizny.
Współdziałanie z organami kontroli skarbowej ma wy-
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Prezesa a Krajową Radą Regionalnych Izb Obrachunkowych, reprezentowaną przez Przewodniczącego Rady.
W 2008 r. NIK kontynuowała tę współpracę. Regionalne
izby obrachunkowe badają wykonanie budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, zaś NIK koncentruje się na badaniu powiązań budżetów tych jednostek z budżetem państwa
i prawidłowości gospodarowania transferowanymi środkami.
Ponadto uzyskiwane od RIO dane o dochodach i wydatkach
budżetowych wykorzystywane są przy typowaniu jednostek
samorządu terytorialnego w ramach poszczególnych tematów kontrolnych. Konsultacje przy opracowywaniu planów
pracy mają na celu uniknięcie nakładania się w danym roku
kontroli prowadzonych przez obie instytucje kontrolne. W tym
celu NIK przekazała Przewodniczącemu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych plan pracy Izby. Realizując
bieżąco porozumienie, delegatury NIK okresowo wymieniały
z RIO informacje o planowanych kontrolach w jednostkach
samorządu terytorialnego, co wspomagało eliminowanie
przypadków jednoczesnego prowadzenia kontroli przez NIK
i RIO.
Inną formą współpracy są robocze spotkania, podczas
których omawia się zasady współdziałania, np. konsultuje
się plany pracy, w celu lepszego skoordynowania wspólnych
zamierzeń. Efektem takich konsultacji była przeprowadzona,
na podstawie wspólnie uzgodnionego programu, kontrola
pn. Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych. NIK skontrolowała
88 podmiotów, natomiast regionalne izby obrachunkowe 90
jednostek (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe,
urzędy miast i gmin oraz jednostki spoza sektora finansów
publicznych, korzystające z dotacji jednostek samorządu
terytorialnego). Celem kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego było m.in. zbadanie i ocena przestrzegania obowiązujących zasad i procedur udzielania dotacji27/ oraz prawidłowości ich rozliczania. Koordynatorem kontroli ze strony
RIO była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. W
2008 r. NIK i RIO opracowały wspólną informację o wynikach
kontroli, która została przedstawiona na posiedzeniu Komisji
ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP.
Współpraca NIK z regionalnymi izbami obrachunkowymi w realizowaniu zadań kontroli państwowej w warunkach
wzrostu znaczenia samorządu terytorialnego, była przedmiotem zainteresowania sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej. W lutym 2008 r., na posiedzeniu Komisji, Prezes
NIK przedstawił informację opisującą tę współpracę.

mierne znaczenie dla budżetu państwa. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, które mogą negatywnie skutkować
obniżeniem wpływów budżetowych, NIK korzysta z przysługujących uprawnień i występuje do tych organów o przeprowadzenie stosownej kontroli.
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Współpraca z Inspekcją Transportu
Drogowego
Zasady współpracy NIK z Inspekcją Transportu Drogowego określa porozumienie z 18 lutego 2003 r. Zawarto je
m.in. w celu zwiększenia skuteczności działań na rzecz poprawy stanu przestrzegania przepisów z zakresu transportu
drogowego oraz rozwiązywania problemów stanowiących
przedmiot wspólnego zainteresowania. Współpraca (na
szczeblu centralnym i regionalnym) realizowana jest przez
wymianę informacji, doświadczeń i sygnałów o występujących nieprawidłowościach w badanych obszarach oraz prowadzenie wspólnych kontroli.
Np. w 2008 r., podczas kontroli Sprawowania przez
starostów nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego NIK
zasięgała informacji w Głównym Inspektoracie Transportu
Drogowego oraz w inspektoratach wojewódzkich. Dane te
dotyczyły zatrzymanych dowodów rejestracyjnych z powodu
złego stanu technicznego pojazdu. Uzyskane informacje
pozwoliły na ukierunkowanie badań kontrolnych w aspekcie
prawidłowości nadzoru sprawowanego przez starostów nad
stacjami diagnostycznymi.
Niemal w każdej kontroli NIK związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego wykorzystywane są specjalistyczne metody diagnozowania, którymi posługują się inspektorzy
Inspekcji Transportu Drogowego. Współpraca ta jest realizowana bieżąco.

Współpraca z nadzorem budowlanym
W 2008 r. NIK intensywnie współpracowała z organami
nadzoru budowlanego. Przeprowadzając kontrole w sprawach pozostających we właściwości tych organów korzystała
z eksperckiej wiedzy pracowników tych organów, zwłaszcza
podczas kontroli doraźnych skargowych.
Np. NIK zleciła właściwemu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego przeprowadzenie kontroli rozbudowywanego Stadionu Miejskiego w Poznaniu, w związku
z ujawnieniem zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania
obiektu podczas kontroli pn. Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W toku przeprowadzonych oględzin
potwierdzono ustalenia dotyczące m.in. niezamontowania
dodatkowej balustrady pośredniej na biegach schodów pro-
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wadzących na poszczególne sektory wybudowanych trybun
oraz niewyróżnienia krawędzi stopni kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. Wystąpiono też do Ministerstwa
Infrastruktury o interpretację stosownej normy budowlanej
i wyjaśnienie jej stosunku do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie.
Podczas kontroli Wybranych zagadnień z zakresu działalności Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie w latach 2005-2007,
m.in. zlecono Inspektorowi skontrolowanie prawidłowości
użytkowania zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 7
Gdańsk–Warszawa na działkę osoby fizycznej na wysokości miejscowości Pawłowo. Kontrola wykazała, że zjazd był
użytkowany bez stosownego pozwolenia i zgody zarządcy
drogi.
Przed rozpoczęciem postępowania kontrolnego, dotyczącego Legalizacji samowoli budowlanych oraz prawidłowości prowadzenia postępowań egzekucyjnych, NIK wystąpiła do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Białymstoku o dane na temat liczby wydawanych przez
powiatowe inspektoraty pozwoleń na budowę i pozwoleń na
użytkowanie, które wykorzystano do doboru jednostek do
kontroli.
Podczas postępowania kontrolnego dotyczącego Funkcjonowania Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w latach 2005-2007, zlecono przeprowadzenie
kontroli doraźnej Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrołęce w zakresie prawidłowości przeprowadzenia remontu i modernizacji siedziby spółki, w związku
z brakiem pozwolenia na budowę i dziennika budowy.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie, w związku z przekazanymi mu przez NIK skargami,
przeprowadził w 2008 r. kontrolę zgodności realizacji inwestycji pn. Zespół zabudowy wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wołowie przy ul. Ścinawskiej,
z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowę. Ustalenia kontroli były podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec wykonawcy robót.
W październiku 2008 r., NIK wystąpiła do Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli doraźnej prawidłowości działań organów administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, podejmowanych w sprawie inwestycji przy ul. Jazgarzewskiej
17 w Warszawie. Jednocześnie wystąpiono o udostępnienie
wyników dotychczasowych postępowań, podejmowanych
w tej sprawie w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego, jak również prawidłowości postępowania administracyjnego oraz wydawanych w jego toku

Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych
Zasady współpracy NIK z UZP normuje porozumienie
z 9 stycznia 2003 r., zawarte między NIK reprezentowaną
przez Prezesa a Urzędem Zamówień Publicznych reprezentowanym przez Prezesa UZP. Oba organy zobowiązały się
do prowadzenia działań na rzecz opracowywania nowych
rozwiązań prawnych mających znaczenie dla realizacji celów
porozumienia oraz inspirowania działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym z zakresu zamówień publicznych.
W 2008 r. NIK i UZP przesyłały wzajemnie informacje
o istotnych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu
zamówień publicznych; przekazywały zbiorcze informacje
o wynikach kontroli z zakresu zamówień publicznych oraz
roczne sprawozdania ze swej działalności. Uzyskane z UZP
informacje i dane są wykorzystywane przez NIK w planowaniu kontroli.

Współpraca z Inspekcją Sanitarną
W związku z przeprowadzaną kontrolą Stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do
obsługi pasażerów, NIK zwróciła się do 12 wojewódzkich inspektorów sanitarnych o udzielenie informacji na temat stanu sanitarnego obiektów dworcowych i pociągów. Kontrole
sanitarne ujawniły niezadowalającą czystość pomieszczeń
dworcowych i przejść podziemnych, zły stan techniczny
obiektów (mający wpływ na stan sanitarny) oraz brak ogólnodostępnych sanitariatów. Jednak zarządcy dworców nie
usuwali ujawnionych nieprawidłowości bez zbędnej zwłoki.
PWIS w Katowicach objął kontrolą w latach 2005-2007 222
dworce, a PWIS w Bydgoszczy – 166 takich obiektów. Wyniki każdej z nich wskazywały na znaczną skalę utrzymującego się złego stanu sanitarno-technicznego. Podobne informacje przekazali PWIS w: Poznaniu, Rzeszowie, Olsztynie,
Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu. Powtarzanie się negatywnych
ustaleń było głównie wynikiem niewykonywania zaleceń pokontrolnych.
NIK intensywnie współdziałała także z inspektorami sanitarnymi w ramach kontroli Żywienia i utrzymania czystości
w szpitalach publicznych. Na zlecenie NIK Państwowi Wojewódzcy Inspektorzy Sanitarni w: Białymstoku, Katowicach,
Kielcach, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie wykonali badania laboratoryjne w zakresie bezpieczeństwa posiłków, ocenili ich kaloryczność i wartości odżywcze w 12 szpitalach.
Wyniki kontroli umożliwiły dokonanie oceny jakości żywienia
pacjentów, zarówno pod kątem jakości posiłków, jak i bez-

pieczeństwa mikrobiologicznego. Wykazały one nieprawidłowości we wszystkich analizowanych jadłospisach, przede
wszystkim w zakresie zbilansowania wartości energetycznej
i odżywczej posiłków. W 1/3 kontrolowanych szpitali badania
mikrobiologiczne posiłków wykazały obecność drobnoustrojów stanowiących zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Na potrzeby kontroli Sprawowania opieki medycznej nad
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym w latach 2005-2007
(I półrocze), przeprowadzonej w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, inspektorzy sanitarni skontrolowali
realizację obowiązkowych szczepień ochronnych.
Uczestnicząc w kontroli Funkcjonowania wybranych
placówek opiekuńczo-wychowawczych, w trybie art. 12 pkt
3 ustawy o NIK, powiatowe stacje sanitarno-epidemiologicznych przeprowadziły badania w wybranych placówkach,
stwierdzając niezadowalający stan sanitarno-porządkowy
(w pomieszczeniach i w bezpośrednim otoczeniu budynków), ograniczenie w posiłkach produktów zawierających
wapń, zmniejszenie posiłków zawierających białko zwierzęce, warzywa i owoce, jak również zły stan pomieszczeń
bloku żywieniowego.

Współdziałanie z Inspekcją Ochrony
Środowiska
NIK współpracuje z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, szczególnie w dziedzinie wykonywania badań,
ekspertyz i pomiarów specjalistycznych w kontrolowanych
obszarach zagrożonych zanieczyszczeniem środowiska.
Współpraca ta polega na wymianie informacji o wynikach
kontroli, prowadzeniu badań wspólnie lub na zlecenie NIK.
Np. w toku kontroli Wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzeganie warunków w nich zawartych, Inspekcja Ochrony Środowiska
przeprowadziła – według programu kontroli NIK – badania
w 30 podmiotach gospodarczych, posiadających instalacje
podlegające obowiązkowi uzyskania takiego pozwolenia.
Przed prowadzoną w urzędach marszałkowskich kontrolą Egzekwowania przez marszałków województw opłat
za korzystanie ze środowiska przez fermy zwierząt gospodarskich, NIK wystąpiła do Wojewódzkich Inspektorów
Ochrony Środowiska o informacje, umożliwiające ustalenie
podmiotów prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich
w rozmiarach i zakresie powodującym obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Wynikiem powyższego było ustalenie listy takich hodowców i wytypowanie
próby do kontroli. Natomiast podczas badania Działań służb
publicznych w zakresie recyklingu sprzętu technicznego
w latach 2006-2008 (I kwartał) NIK zleciła Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowa-
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decyzji i postanowień. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował NIK o rozpoczęciu kontroli organów
nadzoru budowlanego.

dzenie kontroli w podmiotach zajmujących się demontażem
pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dzia³alnoœæ kontrolna Najwy¿szej Izby Kontroli

Współpraca wielostronna
Kontrole koordynowane, podejmowane przez NIK, jeśli mają szeroki zakres badań, wymagają współdziałania
z wieloma organami kontroli, o zróżnicowanym profilu kompetencji.
W postępowaniu kontrolnym dotyczącym funkcjonowania wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych
badaniami, część kontroli jednostkowych kontrolerzy NIK
przeprowadzili wspólnie z pracownikami stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz funkcjonariuszami powiatowych
i miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej. Badano
takie zagadnienia, jak: przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, zgodność z wymaganiami ochrony ppoż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiektach budowlanych, rozpoznawanie zagrożeń technicznych, chemicznych
i ekologicznych oraz możliwości i warunki prowadzenia
działań ratowniczych. Z kolei pracownicy powiatowych
stacji sanitarno-epidemiologicznych koncentrowali się na
badaniach dotyczących: stanu higienicznego nieruchomości, warunków transportu i przechowywania żywności oraz
warunków żywienia zbiorowego, przestrzegania warunków
pobytu dzieci, a także higieny środowiska, w tym wody do
spożycia, czystości powietrza atmosferycznego i gleby.
W 2008 r. NIK współdziałała z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, realizując kontrolę
Prawidłowości rekultywacji terenów poeksploatacyjnych po
złożach piasku w miejscowości Czarna-Pobórz. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził badania wody z piezometrów zlokalizowanych w okolicy
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złoża oraz badania wody w dwóch basenach (stawach rekreacyjno-hodowlanych), powstałych w wyrobisku po eksploatacji kruszywa. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonał natomiast badania wody w studniach i sieci
wodociągowej.
Realizując kontrolę Gospodarowania wybranymi składnikami majątku trwałego PAN, NIK zleciła przeprowadzenie
kontroli doraźnych: Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Grójcu – w zakresie stanu technicznego
budynków i budowli w nieruchomości rolnej w Michrowie,
będącej w wieczystym użytkowaniu PAN, przekazanej
w formie użyczenia Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt
PAN w Jastrzębcu; Powiatowemu Inspektorowi Weterynarii
w Grójcu – w zakresie kontroli weterynaryjnej hodowli zwierząt w ww. gospodarstwie; Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – w zakresie przestrzegania
przepisów ppoż.
W czasie kontroli Utrzymania drogowych i kolejowych
przejść granicznych na północno-wschodnim i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2006-2008
(I kw.), przeprowadzanej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i Zarządzie Przejść Granicznych
Województwa Podlaskiego w Białymstoku, NIK wystąpiła
do: Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku, Głównego Lekarza Weterynarii, Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku,
Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku o ocenę stanu i wyposażenia drogowych
i kolejowych przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.
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Prezes NIK jest zobowiązany przepisami ustawy o NIK do corocznego podawania do publicznej wiadomości, po uprzednim przedłożeniu Sejmowi RP, analizy wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności Izby za rok poprzedni. Ustawa upoważnia Prezesa NIK do przedstawiania opinii publicznej także innych dokumentów,
związanych z postępowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleń – z zachowaniem
tajemnicy ustawowo chronionej. Praktyczna realizacja przyjętych w tym zakresie rozwiązań
ustawowych służy wypełnieniu konstytucyjnego prawa obywateli do informacji o funkcjonowaniu organów administracji państwowej oraz osobach pełniących funkcje publiczne. Jest
też działaniem na rzecz większej skuteczności egzekwowania wniosków pokontrolnych.
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Formy udostępniania informacji
Udostępnianie informacji o działalności Najwyższej Izby
Kontroli koordynuje Wydział Rzecznika Prasowego. Jego
zadania służą realizacji dwóch celów. Jednym z nich jest
współpraca ze środkami masowego przekazu, mająca na
celu udostępnianie opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli, upowszechnianie ogólnej wiedzy o NIK, jej
zadaniach i sposobie funkcjonowania. Dokonuje się to przez
wywiady i wypowiedzi Prezesa NIK i pozostałych członków
kierownictwa, konferencje prasowe i briefingi, indywidualne
udostępnianie dziennikarzom informacji o wynikach kontroli
oraz działaniach i inicjatywach NIK, a nade wszystko przez
zamieszczanie wyżej wymienionych informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej. Wydział realizuje też zadania związane
z komunikacją wewnętrzną w instytucji i dostarcza kierownictwu i pracownikom Izby informacje i analizy dotyczące sposobu przedstawiania przez media wiedzy dotyczącej pracy
NIK (monitoring Internetu, prasy centralnej i terenowej, audycji telewizyjnych i radiowych) oraz informuje pracowników,
za pośrednictwem wewnętrznego systemu informacji elektronicznej, o wydarzeniach z życia Izby oraz jak działalność
NIK postrzegana jest przez obywateli.

Strona internetowa i Biuletyn Informacji
Publicznej
Strona www.nik.gov.pl jest głównym nośnikiem informacji o działalności NIK. Obecnie są tu wszystkie wymagane
ustawą o dostępie do informacji publicznej informacje o wynikach kontroli oraz o innych obszarach działalności NIK.
Internauci mogą także bezpośrednio obserwować posiedzenia seminaryjne Kolegium NIK, dzięki transmisji na stronie
internetowej.
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NIK umieszczono w 2008 r. ponad 3,1 tys. dokumentów, w tym kopie wystąpień pokontrolnych i informacje o wynikach kontroli. Serwis
www gościł użytkowników na swych stronach prawie 200 tys.
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razy – otworzyli oni około 6,5 mln stron. Najczęściej odwiedzanymi stronami Biuletynu są te, które zawierają wyniki wyszukiwania wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach
kontroli. Strony te przeglądano prawie 225 tys. razy. Często odwiedzanymi stronami były te, które zawierają analizy
z wykonania budżetu państwa (ponad 130 tys. wywołań) oraz
sprawozdania z działalności NIK (prawie 120 tys. wywołań).
Nowością jest rubryka NIK zmienia państwo. Ilustruje
ona skuteczność działań NIK, przez zamieszczanie publikowanych w mediach przykładów realizowania przez kontrolowane instytucje wniosków pokontrolnych. Witryna internetowa jest też sprawnym narzędziem przy prowadzeniu naboru
chętnych do pracy. Na specjalnie przygotowanej stronie
można zapoznać się z listą oferowanych miejsc pracy i wymaganiami stawianymi kandydatom na kontrolerów. Swoją
ofertę pracy można zgłosić za pośrednictwem adresu e-mail
podanego na tej stronie.
Serwis www.nik.gov.pl ma także wersję przeznaczoną
dla czytelników anglojęzycznych. Część serwisu wydzielono
dla Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska, której koordynatorem do czerwca 2008 r. była Najwyższa Izba
Kontroli. Zamieszczane są tam informacje o działaniach grupy oraz ustaleniach i wnioskach krajowych i zagranicznych
kontroli prowadzonych przez jej członków.

Działalność NIK w świetle publikacji
prasowych i przekazów medialnych
W 2008 r. na łamach prasy ukazały się 3.743 publikacje
dotyczące NIK. Wyraźnie wzrosło zainteresowanie ze strony
rozgłośni radiowych, które nadały 1.561 informacji (o 480
więcej niż w roku poprzednim) oraz stacji telewizyjnych, które nadały 1.291 audycji (więcej o 134). Monitoring internetu
pokazał, że jest to najbardziej nośne z mediów (Najwyższa
Izba Kontroli była w nim obecna aż 4,3 tys. razy). Na 27 konferencjach prasowych i briefingach podano do wiadomości
publicznej wyniki 36 kontroli.

lacjonowano spostrzeżenia kontrolerów i ogólną negatywną ocenę badanego tematu, podzielając całkowicie punkt
widzenia NIK. Informowano, że ponad połowa ze skontrolowanych dworców kolejowych w Polsce nie jest w stanie
dobrze obsługiwać pasażerów. Telewizje pokazywały fatalny stan infrastruktury dworcowej, radiostacje emitowały
wypowiedzi narzekających podróżnych. Podkreślano, że
według NIK główne przyczyny tego stanu rzeczy to brak
współpracy między spółkami zarządzającymi i niedostateczne nakłady finansowe. Nagłośniono też postulat Izby,
aby informacja NIK była początkiem zmian legislacyjnych
i działań administracji rządowej w celu poprawy sytuacji.
Warto zaznaczyć, że pokazywano też przypadki dworców
zadbanych, podkreślając efekty współpracy zarządców na
poziomie lokalnym.
Wyróżniającą się grupą tematyczną przez cały rok były
sprawy energetyki. Pokazały one, ze opinia NIK w tym ważnym aspekcie jest liczącym się głosem w dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym kraju.
W połowie roku media nagłośniły wniosek Prezydenta
RP o zbadanie przez NIK bezpieczeństwa sieci przesyłowych energii elektrycznej. Inspiracją do jego złożenia było
pozbawienie energii elektrycznej aglomeracji szczecińskiej,
spowodowane katastrofalnym huraganem, który przeszedł
nad Polską i obnażył braki w infrastrukturze energetycznej.
Media zauważyły trwającą kompleksową kontrolę restrukturyzacji sektora energetyki od 2005 r. oraz szybką decyzję
NIK o podjęciu kontroli bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych.
Kontrola działań Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
i Ministra Gospodarki w sprawie nałożenia kary pieniężnej
na Spółkę J&S Energy SA również wzbudziła zainteresowanie mediów. Publikacje na ten temat przewijały się przez cały
rok, stanowiąc swoistą relację z kolejnych wydarzeń – począwszy od informacji o anulowaniu kary przez wicepremiera, sygnałów o możliwym błędzie proceduralnym, przez złożenie wniosku do NIK o przeprowadzenie kontroli i decyzję
Izby w tej kwestii. Media śledziły kolejne etapy postępowania
kontrolnego.
Ważnym obszarem tematycznym, na którym również
koncentrowała się uwaga mediów w 2008 r., była edukacja i nauka. Tematy te obecne były w mediach praktycznie
przez cały rok.
Prezentując wyniki kontroli Nadawanie stopni i tytułu
naukowego media koncentrowały się na dwóch zagadnieniach: spadku wymagań wobec pracowników naukowych
i prawdopodobnym obniżeniu poziomu nauczania, jako konsekwencji pierwszego. Szczegółowo opisywano też kwestię
przyznawania stopnia doktora przez KUL.
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Jak co roku Prezes NIK przedstawił w Sejmie coroczne
Sprawozdanie z działalności NIK oraz Analizę wykonania
budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej. Obywatele
byli bardziej zainteresowani Sprawozdaniem z działalności
NIK niż dziennikarze i brak relacji medialnych zrekompensowali sobie własną aktywnością, o czym świadczy 117,6 tys.
wizyt użytkowników na stronie sprawozdania w BIP. Także
wyniki kontroli wykonania budżetu państwa wzbudziły zainteresowanie nie tylko dziennikarzy, ale i obywateli, o czym
świadczy liczba 131,6 tys. wizyt na stronie BIP. Media wiele
miejsca poświęciły zwłaszcza modernizacji i rozbudowie lotniska Szczecin-Goleniów, gdzie wystąpiły nieprawidłowości
przy pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa, naruszono ustawę – Prawo zamówień publicznych. Pod koniec
roku informowano o zawiadomieniu skierowanym do prokuratury.
Podobnie jak w latach ubiegłych media interesowały się
sprawami drogownictwa i transportu. W tej dziedzinie NIK
przedstawiła opinii publicznej ustalenia kilku kontroli.
Wiele miejsca poświecono kontroli pn. Organizowanie
i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Prasa bardzo skrupulatnie wyliczała zarzuty, stawiane przez kontrolerów, przedstawiciele PKP Przewozy
Regionalne przekonywali natomiast, że od zakończenia
kontroli wiele się zmieniło – …wszystkie nieprawidłowości
były po kolei usuwane – mówił rzecznik spółki, co można
uznać za potwierdzenie skuteczności działań Najwyższej
Izby Kontroli. Ustosunkowując się do wyników kontroli
NIK, przedstawiciele urzędów marszałkowskich argumentowali, że kontrola wyraźnie wskazuje na potrzebę zmian
w przepisach o transporcie kolejowym. W tym aspekcie zyskali poparcie mediów. Zarówno prasa jak i telewizja podkreślały, wynikającą z informacji NIK, konieczność zmian
w przepisach prawa.
Mniej różnorodne były reakcje na wyniki kontroli Zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.
Media skupiły się na nagłośnieniu ogólnej oceny NIK, że
bezpiecznie nie mogą się czuć nawet kolejarze, m.in. dlatego, że w dobrym stanie technicznym znajdowało się tylko
12,5%. urządzeń, a …niektóre z nich pamiętają czasy drugiej wojny światowej. Ponadto wszystkie tytuły informowały
o głównym wniosku, dotyczącym likwidacji SOK, gdyż ta
kosztująca 120 mln rocznie służba nie wypełnia właściwie
swoich zadań.
W II półroczu ub.r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli Stanu technicznego i przygotowania kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów. Była
to jedna z bardziej nagłośnionych kontroli w ubiegłym roku
– zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i lokalnych re-
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Sposób relacjonowania realizacji obowiązku szkolnego,
oprócz pokazania ustaleń kontroli, stał się także bazą publikacji ogólnych i przyczynkiem do dyskusji na ten temat, co
warto podkreślić w kontekście dyskusji nad reformą szkolnictwa.
Duży oddźwięk w mediach uzyskały wyniki kontroli Przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach i placówkach
oświatowych. Przedstawiały one dokonane przez NIK ustalenia – wagary i agresja (obok alkoholu, papierosów i narkotyków) to wciąż największy problem w polskich szkołach.
Szczególnie podkreślano dwa aspekty zagadnienia: agresja
słowna zaczyna dominować nad fizyczną, a z największym
nasileniem patologii mamy do czynienia w gimnazjach.
Dziennikarze nie pominęli także rozbieżności między odczuciami uczniów i nauczycieli w sprawie reagowania tych
drugich na przemoc. Wiele publikacji przytaczało zebrane
przez kontrolerów dane, często cytowano wyniki przeprowadzonej ankiety. Najczęściej dziennikarze odwoływali się do
liczb, wskazujących na narastający problem agresji słownej
i fizycznej w gimnazjach. Publikacje dotyczyły zarówno samego tematu kontroli, jak i sytuacji w polskim szkolnictwie
w ogóle. W tym wypadku informacja NIK stała się punktem
wyjścia ogólnopolskiej debaty, co potwierdza przynależność
Izby do grona instytucji zwiększających świadomość społeczną obywateli.
Nieco mniej publikacji dotyczyło natomiast problematyki
Funkcjonowania awansu zawodowego nauczycieli. Podkreślano w nich, że system awansu zawodowego jest systemem zamkniętym, co wpływa demotywująco na część kadry.
Dziennikarze powtarzali za kontrolerami NIK ostrzeżenia, że
być może już za kilka lat nauczyciele nie będą mieć motywacji do dokształcania.
Wykorzystanie przez gminy województwa warmińskomazurskiego środków publicznych na realizację w latach
2006-2007 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” było jednym z najczęściej podnoszonych
przez media ogólnopolskie lokalnych tematów. Wyniki kontroli wywołały żywą dyskusję w mediach, podkreślano ponadregionalny charakter ustaleń. Dziennikarze relacjonowali
kwestię źle działającego systemu informowania o rzeczywistej liczbie dzieci potrzebujących dożywiania i bierności dyrektorów w tej sprawie.
Żywy oddźwięk w mediach wywołały pod koniec roku
ustalenia kontroli Organizacji i finansowania studiów podyplomowych w publicznych szkołach wyższych. Przedstawiając wyniki kontroli dziennikarze podkreślali w szczególności
fakt przyjmowania na studia podyplomowe osób bez dyplomów studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich),
a także prowadzenie (przez niektóre uczelnie) studiów po-
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dyplomowych bez kierunku wiodącego. Warte odnotowania
są cytowane przez media reakcje władz kontrolowanych
uczelni, zapowiadających zmiany w organizacji studiów lub
informujących o zmianach już wprowadzonych – stosownie
do zaleceń NIK.
Wśród kontroli, które były dość intensywnie pokazywane
w mediach, wymienić można ponadto następujące:
– Sprawność instytucjonalna Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w realizacji zadań ustawowych –
wszystkie relacje uwypukliły ocenę NIK, że GDDKiA nie jest
przygotowana organizacyjnie i kadrowo do realizacji wielkiego programu budowy dróg w Polsce. Opisywano, jak podstawowe komórki Dyrekcji działały bez wewnętrznych regulaminów oraz nie miały procedur umożliwiających realizację
nałożonych na nie zadań. Najczęściej podawaną liczbą było
1,4 mld zł – tyle według kontrolerów w konsekwencji niedomagań organizacyjnych GDDKiA nie wydatkowała w 2007 r.
z posiadanych środków na budowę dróg. Warto przy tej okazji podkreślić deklarację złożoną przez nowego p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który publicznie
oświadczył, że zamierza zacząć swoje urzędowanie od wypełnienia wszystkich zaleceń pokontrolnych NIK.
– Wyniki kontroli pn. Koszty funkcjonowania Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych były szeroko relacjonowane
w mediach. Niektóre ustalenia przedstawiano w szerszym
kontekście, omawiając sytuację ZUS także w świetle innych
kontroli NIK. Często podejmowano wątek niewłaściwej polityki inwestycyjnej i niegospodarności. Emocje budził zwłaszcza fakt wykonywania w ZUS wielu kosztownych ekspertyz
i analiz poszczególnych obszarów funkcjonowania Zakładu,
których wyników nie wdrażano do praktyki.
– Pokontrolną ocenę Przekształceń własnościowych
Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie w latach
2000-2006 odnotowano w mediach jako jedną z niewielu
pozytywnych ocen. NIK uznała, że FSO po wycofaniu się
koncernu DAEWOO ratowano we właściwy sposób. Ponowna prywatyzacja z udziałem ukraińskiego Avto ZAZ była
dobrą decyzją i uratowała pracowników przed zwolnieniami,
a fabrykę przed zamknięciem.
– Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego to kolejny
temat, w którym media podzieliły punkt widzenia NIK. Powtarzano głównie ogólną konkluzję wynikającą z kontroli –
w latach 2005-2007 system ochrony praw konsumentów nie
zapewniał skutecznej pomocy klientom banków i wspomnianych instytucji. Dziennikarze w ślad za nim konstatowali, że
na pomoc mogli liczyć przede wszystkim świadomi konsumenci, którzy w wypadku naruszenia swoich praw kierowali
skargi do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Uwagi końcowe
Obywatel dobrze poinformowany o pracy instytucji
państwowej, zauważający na co dzień jej otwartość, jest

bardziej skłonny do obdarzania jej zaufaniem i doceniania efektów prac. Systematyczne badania zaufania do
instytucji publicznych, przeprowadzone przez CBOS wykazują, że zaufanie do NIK od lat utrzymuje się na dość
wysokim poziomie – ponad 40 proc. obywateli ma dobre
zdanie o działalności NIK, natomiast osób źle oceniających pracę NIK jest dwa razy mniej. Przeprowadzone
w sierpniu przez Sopocką Pracownię Badań Społecznych
badania Wizerunek Najwyższej Izby Kontroli pokazały,
że 2/3 respondentów uważa, iż NIK jest niezbędna dla
prawidłowego funkcjonowania państwa – jest to wskaźnik
jednoznacznie pozytywny. Ponadto ponad połowa dostrzega, że NIK jest instytucją kompetentną, zdolną do
działania.
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– Kontrolę Funkcjonowania przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (jako bariery dla rozwoju przedsiębiorczości) media uznały za ważny wkład
Najwyższej Izby Kontroli w dyskusję o naprawie państwa.
Informację, że Izba krytycznie oceniła stosowanie przez administrację rządową i samorządową przepisów regulujących
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jak
również konstatację, że według NIK jest to jedna z podstawowych barier dla rozwoju przedsiębiorczości – powtarzano
w mediach przez wiele miesięcy.
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7.

Za³atwianie
skarg
i wniosków

Dane ogólne
Formy przekazywania
skarg i wniosków
Skargi i wnioski
w uk³adzie terytorialnym
Skargi i wnioski
– wed³ug
sygnalizowanych problemów
Postêpowanie
z korespondencj¹ skargow¹
i zasadnoœæ skarg
Wykorzystanie skarg
w planowaniu działalności
kontrolnej NIK
Finansowe rezultaty
kontroli skargowych
Sprawy kierowane do NIK
przez posłów na Sejm RP
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Konstytucja RP stanowi, że każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym
lub innej osoby za jej zgodą28/. Skargi mogą być składane do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb ich
rozpatrywania określa Kpa29/ oraz rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie delegacji ustawowej30/.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Skargi mogą być wnoszone
pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie
zgłoszenia skargi ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący
zgłoszenie.
Po otrzymaniu skargi dokonuje się oceny właściwości jej adresata. Jeżeli jest on niewłaściwy, skarga podlega niezwłocznemu, nie później niż w terminie 7 dni, przekazaniu właściwemu organowi. O czynności tej zawiadamiany jest
wnoszący skargę. Bez rozpoznania pozostawia się skargę, jeżeli skarżący mimo pouczenia nie złoży dodatkowych
wyjaśnień lub nie uzupełni treści skargi w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania, a także skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego. Skarżącego wzywa się do uzupełnienia skargi, jeżeli
z jej treści nie można należycie ustalić przedmiotu sprawy. Gdy rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego
zbadania i wyjaśnienia sprawy, zbiera się niezbędne materiały; w tym celu można zwrócić się do innych organów
o przekazanie potrzebnych materiałów i wyjaśnień. Jeżeli skarga dotyczy spraw podlegających rozpatrzeniu przez
różne organy, organ, do którego ją wniesiono rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje, nie później niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi i zawiadamia o tym wnoszącego
skargę.
Skarga załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Za początek biegu uznaje się dzień
otrzymania skargi. Skarżący jest zawiadamiany o sposobie załatwienia skargi, również, gdy skarga nie została załatwiona w terminie wyznaczonym przez Kpa, a także w wypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych;
w zawiadomieniu podaje się przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy. Szczególne uprawnienia
posiadają posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby. Są zawiadamiani o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania
dowodów, informacji lub wyjaśnień, także o stanie rozpatrzenia skargi, w krótszym terminie – najpóźniej w ciągu 14
dni, licząc od dnia jej wniesienia albo przekazania. Postępowanie kończy się zawiadomieniem skarżącego o sposobie
załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi zawiera też uzasadnienie faktyczne i prawne.
Obywatele są przyjmowani w sprawach skarg i wniosków w ustalonych dniach i godzinach. Informacja o dniach
i godzinach przyjęć wywieszana jest w widocznym miejscu. Co najmniej raz w tygodniu są oni przyjmowani w tych
sprawach przez kierownika organu (lub jego zastępcę).
Aby zapewnić właściwą realizację przepisów Kpa, Prezes NIK określił tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków kierowanych do Najwyższej Izby Kontroli31/. Sprawy te prowadzi Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Strategii Kontrolnej. Sprawy skarg i wniosków dotyczących jednostek organizacyjnych i pracowników
NIK, dotyczące w szczególności postępowania kontrolnego, prowadzi Wydział Kontroli Wewnętrznej w Departamencie Spraw Osobowych. Kontrolerzy NIK w czasie przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej
przyjmują zgłoszone im skargi i wnioski, niezwłocznie powiadamiając o nich na piśmie dyrektora właściwej jednostki
organizacyjnej NIK.
Skargi i wnioski kierowane do NIK mogą być wykorzystane w działalności kontrolnej, jako źródło informacji o występowaniu negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych.

28/

Por. art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

29/

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dział VIII Skargi i wnioski).

30/

Wydane na podstawie art. 226 Kpa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
(Dz. U. nr 5, poz. 46).

31/
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Zarządzenie Prezesa NIK z 28 lutego 2002 r. w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.

Dane ogólne
W 2008 r. do NIK wpłynęło 3.978 skarg i wniosków. Ich liczba była zbliżona do roku poprzedniego, w którym odnotowano
wpływ 3.961 skarg. Autorami najliczniejszej grupy skarg (2.558) były osoby fizyczne. Skargi i wnioski, które wpłynęły do NIK
w latach 2007-2008 oraz ich strukturę, ze względu na autorów korespondencji, ilustrują dane zawarte w tabeli nr 14.

Tabela nr 14.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2007-2008 (według jej autorów)
2007 r.
Lp.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X

2
Indywidualne
Zbiorowe
Posłowie i organy Sejmu RP
Posłowie do Parlamentu Europejskiego
Senatorowie RP
Radni
Organizacje społeczne
Organizacje związkowe
Anonimowe
Pozostałe 1/
Ogółem

Liczba skarg

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba skarg

Struktura
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

2.517
145
65
5
20
25
45
31
982
126
3.961

63,6
3,7
1,6
0,1
0,5
0,6
1,1
0,8
24,8
3,2
100,0

2.558
174
75
4
9
24
56
32
916
130
3.978

64,3
4,4
1,9
0,1
0,2
0,6
1,4
0,8
23,0
3,3
100,0

101,6
120,0
115,4
80,0
45,0
96,0
124,4
103,2
93,3
103,2
100,4

Np. kierowane przez organy samorządowe, przedstawicieli zakładów pracy.

Przedstawione dane wskazują, że w 2008 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła liczba skarg zbiorowych (o
20%) oraz kierowanych przez organizacje społeczne (o 24%). Zmniejszyła się natomiast (o 55%) liczba skarg i wniosków
złożonych przez senatorów.
W dalszym ciągu znaczącą liczbę pism kierowanych do NIK (23%) stanowią anonimy (pisma nieoznaczone imieniem
i nazwiskiem oraz adresem wnoszącego). Taką korespondencję, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawiano bez
rozpoznania. Znaczny odsetek anonimów, mimo iż wnoszący skargę podlega ustawowej ochronie prawnej, może jednak
świadczyć o braku społecznego zaufania do skuteczności takiej ochrony.
W kontaktach ze skarżącymi zauważalny jest wzrost świadomości społecznej obywateli, którzy korzystają w szerokim
zakresie z informacji zawartych w sieci Internet, a także z porad i wyjaśnień udzielanych przez pracowników NIK telefonicznie,
bądź osobiście – w ramach przyjęć interesantów.

Formy przekazywania skarg i wniosków
Skargę (wniosek) można złożyć w dowolnej formie: pisemnie (osobiście lub za pośrednictwem poczty), ustnie do protokołu, a także przy pomocy środków technicznych – telegramem, faksem lub za pośrednictwem internetu. W minionym roku 12%
skarg i wniosków nadesłano pocztą elektroniczną (w roku poprzednim korespondencja skargowa wysłana tą drogą stanowiła
13%). Ten sposób nadsyłania korespondencji znajduje coraz więcej zwolenników, ze względu na nieskomplikowaną i szybką
formę komunikacji, zapewniającą przynajmniej częściową anonimowość. Odpowiedź na skargę lub wniosek, wniesione drogą
elektroniczną, kieruje się do wnoszącego na podany przez niego adres, o ile nie zastrzegł on innego sposobu przekazania
odpowiedzi. Jednak nadal dominującą jest metoda tradycyjna – za pośrednictwem poczty.
Wnoszący skargę lub wniosek oczekiwał najczęściej udzielenia informacji o: zakresie uprawnień Najwyższej Izby Kontroli,
organach i instytucjach właściwych do wyjaśnienia sprawy, ustaleniach konkretnych kontroli. Wskazywał także publikacje
świadczące – jego zdaniem – o występowaniu nieprawidłowości, którymi NIK powinna się zainteresować.
Inną, popularną formą było zgłaszanie skarg i wniosków telefonicznie. Pracownicy Wydziału Skarg i Wniosków udzielali telefonującym porad prawnych, wyjaśniając m.in. zakres uprawnień kontrolnych NIK, a także informowali o możliwościach rozwiązania
sygnalizowanych problemów. Efektem porad było wskazanie odpowiedniej drogi postępowania w danej sprawie, co skutkowało
kierowaniem skarg na piśmie bezpośrednio do właściwego organu. Ponadto coraz częściej skarżący, przed skierowaniem skargi,
kontaktują się telefonicznie z NIK, celem uzyskania wstępnych informacji w kwestii możliwości przeprowadzenia kontroli.
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Rodzaj skargi lub wniosku
(skierowane przez)

W 2008 r. do jednostek organizacyjnych NIK – w ramach przyjęć interesantów – zgłosiło się ponad 700 osób, które złożyły skargi i wnioski osobiście. Ta forma zwracania się z prośbą o udzielenie pomocy miała – co często podkreślali skarżący
– związek z niewystarczającą wiedzą o obowiązujących przepisach prawa w dziedzinie, której prośba dotyczyła.

Skargi i wnioski w układzie terytorialnym
W strukturze skarg nadsyłanych z poszczególnych regionów nie nastąpiły większe zmiany. W 2008 r. najwięcej skarg
i wniosków wpłynęło z terenu województw mazowieckiego (800, tj. 20%) i dolnośląskiego (393, tj. prawie 10%). Najmniejszą ich liczbę (około 2-3%) nadesłano z województw: kujawsko-pomorskiego (93), lubuskiego (102) i podkarpackiego (108).
W porównaniu z rokiem poprzednim zauważalny wzrost liczby skarg dotyczył województw: podlaskiego (o 28%), warmińskomazurskiego (o 24%), pomorskiego (o 16%) i kujawsko-pomorskiego (o10%). Zmniejszyła się natomiast ilość tego rodzaju
korespondencji skierowanej z województw: opolskiego (o 27%), lubelskiego (o 17%) i podkarpackiego (o 14%).
Wpływ korespondencji skargowej w latach 2007-2008, w układzie terytorialnym, ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 15.

Tabela nr 15.
Korespondencja skargowa, która wpłynęła do NIK w latach 2007-2008 (według województw)
2007 r.
Lp
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
x
1/

Województwo

2
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Pozostałe skargi1/
Ogółem

Liczba
skarg

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Wskaźnik
%
(5:3)

3

4

5

6

7

364
84
164
107
154
214
789
161
126
150
180
318
162
147
233
167
441
3.961

9,2
2,1
4,1
2,7
3,9
5,4
19,9
4,1
3,2
3,8
4,6
8,0
4,1
3,7
5,9
4,2
11,1
100,0

393
93
136
102
142
224
800
124
108
193
210
322
155
183
213
166
414
3.978

9,9
2,3
3,4
2,6
3,6
5,6
20,1
3,1
2,7
4,9
5,3
8,1
3,9
4,6
5,4
4,1
10,4
100,0

108,0
110,7
82,9
95,3
92,2
104,7
101,4
77,0
85,7
128,7
116,7
101,3
95,7
124,5
91,4
99,4
93,9
100,4

Internet, adres nieokreślony, zagranica.

Skargi i wnioski – według sygnalizowanych problemów
Każda skarga lub wniosek ma indywidualny charakter. Może dotyczyć zarówno spraw ważnych tylko dla skarżącego lub
wnioskodawcy, jak też spraw istotnych dla grupy osób, czy też ogółu obywateli. Każda ze spraw podniesionych w skargach
podlegała zakwalifikowaniu do stosownych grup problemowych32/. Przyjęty sposób klasyfikowania problematyki skargowej
pozwala wyodrębnić obszary, w których sygnały o występujących nieprawidłowościach są szczególnie intensywne.
W 2008 r. najliczniejszą grupę stanowiły skargi i wnioski, zawierające zarzuty nadużyć finansowych i gospodarczych oraz
marnotrawienia publicznych środków finansowych; kolejną, równie liczną – skargi z krytycznymi uwagami kierowanymi pod
adresem organów i urzędów administracji publicznej. Skargi i wnioski zakwalifikowane do obydwu tych grup stanowiły 58%
ogółu korespondencji skargowej, która wpłynęła do NIK w minionym roku. Treści zawarte w pozostałych 42% skarg odnosiły się do spraw związanych z: gospodarowaniem lokalami, wymiarem emerytur i rent, funkcjonowaniem systemu ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, sprawami pracowniczymi, procesami przekształceń własnościowych, finansami i bankowością,
32/

Klasyfikację tę określa zał. nr 2 do zarządzenia Prezesa NIK z 28 lutego 2002 r. w sprawie trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli.
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gospodarowaniem gruntami, a także – aczkolwiek w mniejszym zakresie – z wymiarem sprawiedliwości i służbami więziennictwa, działalnością podmiotów gospodarczych w obszarach transportu, komunikacji i łączności oraz funkcjonujących w sferze
edukacji, nauki i kultury.
Podział skarg i wniosków otrzymanych w latach 2007-2008, ze względu na sygnalizowaną w nich problematykę, ilustruje
tabela nr 16.

Tabela nr 16.
Korespondencja skargowa w latach 2007-2008 (według sygnalizowanej problematyki)

Lp.

Problematyka

1

2

2008 r.

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

Wskaźnik %
(5:3)

3

4

5

6

7

1.203

30,4

1.180

29,7

98,1

1

Nadużycia gospodarcze i finansowe, marnotrawstwo
mienia społecznego

2

Funkcjonowanie organów i urzędów
administracji publicznej

935

23,6

1.124

28,3

120,2

3

Działalność organów sprawiedliwości
i służb więziennictwa

363

9,2

402

10,1

110,7

4

Funkcjonowanie sfery edukacji, nauki i kultury

321

8,1

282

7,1

87,9

5

Gospodarka lokalami

273

6,9

235

5,9

86,1

6

Sprawy wynikające ze stosunku pracy

176

3,8

184

4,6

104,6

7

Emerytury, renty, ochrona zdrowia,
pomoc społeczna

153

4,4

175

4,4

114,4

8

Sprawy dotyczące transportu, komunikacji
i łączności

159

4,0

154

3,9

96,9
116,9

9

Funkcjonowanie systemu finansowego

83

2,1

97

2,4

10

Gospodarka gruntami

74

1,9

63

1,5

85,1

11

Przekształcenia własnościowe

47

1,2

39

1,0

83,0

12
x

Pozostałe
Razem

174
3.961

4,4
100,0

43
3.978

1,1
100,0

24,7
100,4

Przyjęty sposób ewidencjonowania skarg i wniosków, ze względu na charakter podnoszonych w nich spraw i problemów, w założeniu ma być dla Kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, kierownictw poszczególnych jednostek organizacyjnych – departamentów kontrolnych i delegatur oraz jednostek wspomagających postępowanie kontrolne, jednym
ze źródeł informacji o stanie państwa w poszczególnych jego obszarach, pomocnym w ukierunkowywaniu działalności
kontrolnej na sprawy najważniejsze z punktu widzenia istniejących zagrożeń i patologii33/. Stąd też poszczególne wątki,
które uznane zostały za istotne z punktu widzenia działalności kontrolnej NIK, ponieważ znajdują potwierdzenie w innych
źródłach informacji, mogą zostać zakwalifikowane do przeprowadzenia postępowania kontrolnego – np. w ramach tzw.
doraźnej kontroli skargowej. Gdy skala zjawiska, widziana przez pryzmat ilości i charakteru skarg wydaje się znacząca,
zwłaszcza gdy znajduje potwierdzenie w innych dostępnych źródłach informacji, zjawisko to może zostać zakwalifikowane do zbadania w ramach kontroli planowej, często koordynowanej o charakterze ogólnokrajowym. Należy jednak
zaznaczyć, że wyniki kontroli planowych, z uwagi na określone procedury ich przeprowadzania oraz realizacji wyników,
są rozłożone w czasie – rezultaty prezentowane będą zazwyczaj w kolejnych, sporządzanych rokrocznie sprawozdaniach z działalności NIK.
Poniżej, zgodnie z przyjętą klasyfikacją skarg i wniosków, omówiono konkretne nieprawidłowości i obszary zagrożone
ich występowaniem sygnalizowane w minionym roku. Zaznaczyć jednak należy, że opis ten wyraża jedynie poglądy autorów
skarg i wniosków i weryfikowany jest bieżąco w toku prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności wyjaśniających34/.
1) Szczególne miejsce zajmują informacje o nadużyciach gospodarczych i finansowych oraz marnotrawstwie mienia
społecznego. Ta grupa skarg, podobnie jak w poprzednich latach, była najliczniejsza także w 2008 r. Zakwalifikowano
do niej 1.180 skarg, czyli 30% ogólnej ich liczby (w 2007 r. – 1.203, spadek o 2%). Znaczący udział w tej grupie miały
zarzuty nadużyć występujących w podmiotach działających w sferze ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych i pomocy
33/

Temat został szerzej opisany w podrozdziale pn. Wykorzystanie skarg w planowaniu działalności kontrolnej NIK.

34/

Por. podrozdział pn. Postępowanie z korespondencją skargową i zasadność skarg.
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społecznej – prawie 17%, natomiast po 12% dotyczyło budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; edukacji,
nauki i kultury oraz rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.
Zarzuty dotyczyły m.in. nadużyć występujących podczas postępowań o udzielanie zamówień publicznych, a obszar zamówień w dalszym ciągu uznawano za szczególnie wrażliwy na zagrożenie korupcją. Zwracano m.in. uwagę na nieprzestrzeganie w postępowaniach zasad równości, jawności, powszechności i pisemności. Wskazywano na nierówne traktowanie
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zarzucano wpływanie na wyniki przetargów przez określanie
istotnych warunków zamówienia, w sposób prowadzący do wygrania przetargu przez z góry określonego oferenta. Konsekwencją tak prowadzonych postępowań było podpisywanie umów niezapewniających optymalnej realizacji wymagań
zamawiającego, przez co środki publiczne wydatkowane były nieoszczędnie. Informowano też o nieprawidłowym powoływaniu i funkcjonowaniu komisji przetargowych. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty często jedynym kryterium była
najniższa cena, której wysokość podczas realizacji zamówienia wzrastała. Wskazywano również na niegospodarność
w wydatkowaniu środków publicznych – na etapie realizacji zamówienia, w tym regulowanie zobowiązań wobec dostawców, z pominięciem obowiązku sprawdzenia jakości wykonanych zamówień, a także na niestosowanie kar umownych za
opóźnienia w realizacji dostaw, robót i usług.
Podobnie jak w roku poprzednim, reprezentatywną w tej grupie była korespondencja sygnalizująca występowanie nadużyć
i niegospodarności w placówkach publicznej służby zdrowia i pomocy społecznej – łącznie 199 skarg (w 2007 r. – 161,
wzrost o 24%). Zarzucano niegospodarne zarządzanie finansami i majątkiem publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz
celowe zadłużanie szpitali (zbędne remonty, zlecanie usług firmom zewnętrznym). Zjawisko nadużyć w tychże placówkach postrzegano w kontekście nasilających się protestów pracowników służby zdrowia podnoszących kwestie podwyżki
wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej i słabnącej jakości oferowanych usług. Pojawiały się także sygnały o nadużyciach
w gospodarowaniu środkami budżetowymi, popełnianych przez zarządzających aptekami. Podnoszono, iż niektóre sieci
aptek dopłacają do leków refundowanych i wydają leki po cenach niższych od minimalnej ceny urzędowej, stwarzając
sztucznie zawyżone zapotrzebowanie na leki refundowane przez budżet państwa. W ocenie skarżących – wątpliwości
przy powstawaniu niektórych sieci aptek budzi udział spółki Skarbu Państwa, oraz niejasne rozliczenia dotyczące kosztów
(tj. remontów lokali, cen za wynajem).
Zarzuty występowania nadużyć i niegospodarności w działalności placówek i zakładów związanych z budownictwem, gospodarką komunalną i przestrzenną przedstawiono w 138 skargach i wnioskach (w 2007 r. – 158, spadek o 12%). Wskazywano na korupcję, nierzetelne zlecanie i rozliczanie inwestycji komunalnych, fałszowanie dowodów księgowych oraz
dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień i robót budowlanych, osiąganie nienależnych korzyści przy zbywaniu
mienia komunalnego, łączenie funkcji kierowniczych w placówkach publicznych i prywatnych.
W 134 skargach postawiono zarzuty nadużyć w placówkach naukowych, kulturalnych i oświatowych (w 2007 r. – 158,
spadek o 15%). Krytykowano niegospodarne dysponowanie środkami finansowymi, w tym nieprawidłowe wykorzystanie
dotacji budżetowych na remonty i modernizację oraz zbywanie nieruchomości stanowiących własność tych placówek
wybranym osobom i firmom na preferencyjnych warunkach. Kadrze kierowniczej zarzucano korupcję.
Informacje o nadużyciach występujących w jednostkach związanych z przemysłem zawarto w 97 pismach skargowych
(w 2007 r. – 100, spadek o 3%). Krytyce poddawano głównie nadmierną dbałość kierownictw zakładów o własne interesy, informowano o niegospodarnym wydatkowaniu środków finansowych oraz nierzetelnym prowadzeniu dokumentacji
i przetargów.
Zarzuty zawarte w skargach dotyczących przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa były podobne do sygnalizowanych w roku poprzednim i dotyczyły: niekompetencji, działań na szkodę spółek będących rezultatem
błędnych decyzji gospodarczych, niekorzystnego lokowania majątku w innych spółkach, wyprzedaży majątku zaprzyjaźnionym firmom i osobom, zawyżania kosztów robót remontowych, niecelowych zakupów maszyn i urządzeń, pobierania
zaniżonego czynszu za wynajmowane pomieszczenia. W opinii skarżących, wysokie koszty zarządu, zbędne wydatki na
remonty pomieszczeń biurowych, nieskuteczna windykacja należności, zaniechanie działań dla poprawy sytuacji finansowej, zatrudnianie znajomych osób bez kwalifikacji, są przykładem działań skutkujących obniżeniem wartości przedsiębiorstwa przed jego prywatyzacją.
W 125 skargach podnoszących problematykę nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska (w 2007 r. – 122, wzrost o 2%), krytykowano głównie nierzetelne działania kierownictw
zakładów, wykonujących zadania na rzecz ochrony środowiska. Wskazywano m.in. na nadużycia przy realizacji inwestycji
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Zagadnienia te były przedmiotem przeprowadzonej w 2008 r. ogólnokrajowej kontroli pn. Legalizacja samowoli budowlanych oraz prawidłowość prowadzenia
postępowań egzekucyjnych, którą objęto Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz 24 powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
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związanych z ochroną środowiska, niegospodarne wydatkowanie publicznych środków, korupcję przy udzielaniu kredytów
preferencyjnych z udziałem dopłat ze Skarbu Państwa, informowano o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółdzielni
kółek rolniczych i wyłudzaniu dotacji na rozwój gospodarstw. Nadużycia w gospodarowaniu zasobami leśnymi przedstawiano głównie w kontekście sprzedaży i pozyskiwania drewna.
Opisane w 90 skargach zarzuty nadużyć i niegospodarności w jednostkach związanych z działalnością handlowo-usługową (w 2007 r. – 95, spadek o 5%) koncentrowały się zazwyczaj wokół spraw mających związek z ustalaniem kosztów,
cen, podatków, marż, postrzeganych w kontekście nieuzasadnionego i nadmiernego – w ocenie skarżących – bogacenia
się. Wskazywano głównie na uchylanie się właścicieli zakładów prywatnych od płacenia należnych podatków, przy czym
takie skargi były w większości kierowane przez anonimowych autorów.
2) Funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej poddano krytyce w 1.124 skargach (w 2007 r. – 935, wzrost
o 20%). Tematyka 307 z nich dotyczyła urzędów i organów administracji rządowej (w 2007 r. – 235, wzrost o 31%) i 817
– administracji samorządowej (w 2007 r. – 660, wzrost o 24%). Skargi dotyczące postępowań przed organami administracji publicznej, podobnie jak w roku poprzednim, sygnalizowały przewlekłość postępowań, niekompetencję urzędników podejmujących decyzje administracyjne, błędy proceduralne, tolerowanie naruszeń prawa. Kadrze kierowniczej zarzucano
niegospodarne zarządzanie powierzonym mieniem, marnotrawienie środków publicznych, wykorzystywanie stanowisk do
czerpania nienależnych korzyści, nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, powiązania rodzinne i towarzyskie w strukturach organizacyjnych administracji publicznej. W ocenie skarżących, skutkiem takich działań
było m.in. preferowanie określonych firm i osób podczas sprzedaży gruntów i nieruchomości po zaniżonych cenach, niski
czynsz dzierżawny dla określonych podmiotów gospodarczych, nierzetelne rozliczanie się z przyznanych dotacji budżetowych.
Nie słabnie także powtarzająca się w skargach krytyka organów nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej wszystkich szczebli. Przedstawiane zarzuty związane były bezpośrednio bądź pośrednio z naruszaniem przepisów Prawa budowlanego i procedur administracyjnych. Skarżący informowali o nienależytym nadzorze nad realizacją
inwestycji i przestrzeganiem warunków zabudowy, tolerowaniu przypadków samowoli budowlanych wskazując na przewlekłość i nieskuteczność decyzji administracyjnych35/.
Krytyka działań wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (246 skarg), postrzegana była w kontekście naruszania prawa
w prowadzonych procesach decyzyjnych, niezasięgania opinii innych organów przy podejmowaniu decyzji, naruszania
procedur administracyjnych w prowadzonych postępowaniach i wydawania decyzji wadliwych, braku nadzoru nad komunalnymi jednostkami organizacyjnymi, wywierania presji na członków rad gmin, braku w Biuletynie Informacji Publicznej
oświadczeń majątkowych oraz utrudniania dostępu do informacji publicznej.
W skargach dotyczących funkcjonowania organów i urzędów administracji rządowej zwracano uwagę na nieskuteczność
nadzoru nad działalnością komunalną, szczególnie nad realizacją przez organy administracji samorządowej zadań zleconych przez administrację rządową, jak również nad jednostkami wchodzącymi w skład administracji zespolonej. Wskazywano też na przewlekłość postępowań administracyjnych, zwłaszcza w sprawach dotyczących inwestycji, biurokrację
odstraszającą inwestorów zagranicznych oraz nietrafne decyzje podejmowane w ramach nadzoru nad przedsiębiorstwami
państwowymi.
Zarzuty pod adresem administracji rządowej dotyczyły także występowania w urzędach niegospodarności, naruszania
prawa, zwłaszcza Prawa zamówień publicznych, jak również niezgodnego z ustawą o finansach publicznych wydatkowania środków publicznych. W kwestiach dysponowania środkami unijnymi, wskazywano na brak skutecznego nadzoru
nad projektami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, nierzetelne kontrole przyznawania tych środków,
niejasność procedur, nieuzasadnione wstrzymywanie dotacji oraz na brak inicjatywy w pozyskiwaniu środków unijnych.
Urzędnikom zarzucano prywatę, niekompetencję, stronniczość w podejmowaniu decyzji oraz uchybianie ustawowym terminom załatwiania spraw.
Wśród zarzutów kierowanych pod adresem organów administracji samorządowej dominowały zażalenia dotyczące działalności inwestycyjnej, w tym wydatkowania środków publicznych na inwestycje niezgodnie z ustawą o finansach publicznych
i ustawą – Prawo zamówień publicznych. Wskazywano na przypadki niezabezpieczania interesów gmin w zawieranych
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umowach, zbyt liberalnego traktowania odstępstw od wymogów określonych w specyfikacjach technicznych, zawyżania
kosztów inwestycji, finansowania środkami publicznymi budowy zjazdów do prywatnych posesji, nieprawidłowego rozliczania materiałów wykorzystanych do budowy dróg, dokonywania zapłaty za roboty niewykonane. Jednostkom samorządowym zarzucano ponadto niezgodne z prawem wydawanie pozwoleń na budowę budynków i obiektów (masztów
telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych) i koncesji na wydobycie kruszywa, blokowanie działalności inwestycyjnej
przedsiębiorców na rzecz podmiotów konkurencyjnych, przez wydawanie wadliwych decyzji uchylanych w wyższej instancji, a także naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Podobnie jak w roku poprzednim, krytyczna ocena działalności inwestycyjnej gmin postrzegana była także w aspekcie jej kosztowności i nieuwzględniania interesu społecznego
w przyjętych do realizacji decyzjach. W tej grupie pism skargowych na uwagę zasługują skargi z terenu miasta stołecznego Warszawy, dotyczące spraw związanych z nieruchomościami, o które m.in. starają się od lat spadkobiercy osób
pozbawionych własności w czasach PRL-u. Skarżący zarzucali władzom samorządowym bezprawne przejęcie gruntów
warszawskich oraz zwrot gruntów osobom, które nie posiadały do nich tytułu prawnego.
W grupie skarg obejmujących funkcjonowanie organów i urzędów administracji publicznej szczebla samorządowego,
podobnie jak w roku poprzednim, szczególne miejsce zajmują skargi podnoszące kwestie niewywiązywania się jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z obowiązku sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, a w wypadku podjęcia przez nie takich prac, kwestionujące sposób rozstrzygania uwag do projektów
planu. Skarżący zauważają, iż brak planowych działań w gospodarowaniu nieruchomościami sprzyja nieracjonalnemu
prowadzeniu gospodarki przestrzennej na obszarze gmin, a także generuje sytuacje konfliktowe, związane z treścią wydawanych decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenów.
Nadal wiele emocji budziła sfera zamówień publicznych, przy czym najczęściej poruszany był problem wygrywania przetargów przez firmy związane rodzinnie lub towarzysko z władzami gmin, bądź też inne, które gwarantowały, że podwykonawcami lub dostawcami będą firmy „bliskie” władzom. Jako mechanizm umożliwiający takie „ustawienie” przetargu
skarżący wskazywali najczęściej dobór kryteriów w postępowaniu przetargowym, który – przy przedwczesnym ujawnieniu
warunków oferowanych przez innych ubiegających się o udzielenie zamówienia – pozwalał wygrać przetarg z góry określonej firmie.
Odrębną kategorię zarzutów stanowiły podnoszone przez organy samorządu terytorialnego nieprawidłowości związane
z prowadzonymi kontrolami regionalnych izb obrachunkowych, którym zarzucano nierzetelność prowadzonych postępowań kontrolnych, niepodejmowanie działań w ramach sprawowanego nadzoru budżetowego oraz powiązania personalne
lub korupcyjne z kontrolowanymi podmiotami.
3) Sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz służb więziennictwa podniesiono w 402 skargach (w 2007 r. – 363, wzrost o 11%). Problematyka skarg z zakresu sądownictwa nie uległa w swej treści znaczącym
zmianom w stosunku do lat poprzednich i wiązała się ściśle z orzecznictwem sądowym. Kwestionowano prawidłowość
prowadzonych postępowań sądowych, skarżono się na ich przewlekłość i opieszałość, a ponadto zwracano się z prośbami o spowodowanie zmiany zasądzonych wyroków. W dalszym ciągu daje się zauważyć niedostrzeganie przez część
obywateli, iż prawomocne rozstrzygnięcie sądu jest wiążące dla stron postępowania i organów państwa. Krytyce poddano
także działalność komorników sądowych, uznając ją za nierzetelną, nieuczciwą i niekompetentną. Wskazywano na trudności w dochodzeniu przez dłużników słusznych racji oraz na nieskuteczność postępowań skargowych.
Skargi dotyczące działalności organów ścigania odnosiły się do dwóch aspektów – spraw administracyjno-kadrowych
oraz postępowań prowadzonych przez organy policji i prokuratury. Wśród zarzutów dominowały: stronniczość prokuratorów w prowadzonych postępowaniach oraz nieuzasadnione ich umarzanie, a także dokonywanie wydatków niemających
pokrycia w planach finansowych. Odnośnie działań policji wskazywano głównie na brak właściwego nadzoru nad prowadzonymi dochodzeniami.
Problematyka funkcjonowania służby więziennej dotyczyła w zdecydowanej większości spraw bytowych więźniów. Kwestionowano warunki odbywania kary pozbawienia wolności, wskazywano na problemy w dostępie do lecznictwa, podnoszono kwestie wielkości środków przeznaczanych na zaspokojenie podstawowych potrzeb więźniów, ciasnot w celach.
4) Działalność placówek związanych z edukacją, nauką i kulturą oraz kwestie wynikające z funkcjonowania systemu edukacyjnego – to przedmiot 282 pism skargowych (w 2007 r. – 321, spadek o 12%). Wskazywano m.in. na problemy
związane z likwidacją szkół publicznych i tworzeniem w ich miejsce szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz na brak nadzoru nad działaniami dyrektorów likwidowanych szkół. W zakresie finansowania oświaty zgłaszano
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uwagi dotyczące niewłaściwego wykorzystania środków unijnych i naruszania przez kuratoria przepisów Prawa zamówień
publicznych, w związku z wydatkowaniem środków na szkolenia. Zarzucano ponadto preferowanie wybranych kandydatów w konkursach na dyrektorów szkół (uchylanie przez komisje niewygodnych pytań, stronnicze oceny), czerpanie przez
dyrektorów szkól korzyści związanych z zajmowanym stanowiskiem (przejmowanie darowizn i prowizji), dokonywanie zakupów bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i po zawyżonych cenach.
W skargach z zakresu szkolnictwa wyższego sygnalizowano przypadki zmuszania studentów do uczestniczenia w odpłatnych korepetycjach, krytykowano zasady odpłatności za naukę, zgłaszano zastrzeżenia do poziomu nauczania, wskazywano na niski poziom wykształcenia nauczycieli i nieprawidłową organizację zajęć dydaktycznych.
Wśród spraw dotyczących placówek prowadzących działalność kulturalną, eksponowano potrzebę kontroli prawidłowości
zarządzania obiektami zabytkowymi. Oprócz sygnałów o niedostatecznym nadzorowaniu właściwego gospodarowania
środkami finansowymi w tych placówkach, wskazywano na brak dbałości o stan techniczny obiektów, użyczanie lub nieuzasadnione rachunkiem ekonomicznym dzierżawienie nieruchomości zabytkowych. Pojawiały się także skargi na działalność biur podróży, w związku z wprowadzaniem przez nie dodatkowych opłat za wykupione wcześniej wycieczki.
5) Zażalenia dotyczące gospodarki lokalami zawarto w 235 skargach i wnioskach (w 2007 r. – 273, spadek o 14%). Podnoszono błędy w administrowaniu nieruchomościami, krytykowano system rozliczeń za media, wskazywano na problemy związane z opłatami za energię cieplną, naliczanymi według wskazań urządzeń pomiarowych, tzw. podzielników ciepła, kwestionowano wysokość opłat za dostawę wody, wskazując przy tym na trudności w uznawaniu reklamacji dotyczących jej zużycia.
Nadal daje się zauważyć brak znajomości regulacji prawnych, umożliwiających wpływanie przez samych zainteresowanych
na istotne dla nich decyzje, dotyczące przede wszystkim działalności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
W 51 skargach i wnioskach przedstawiono problemy związane z gospodarowaniem lokalami spółdzielczymi (w 2007 r.
– 111, spadek o 54%). Tak znaczące zmniejszenie liczby skarg w tej grupie świadczy o upowszechnieniu wiedzy o braku
uprawnień NIK do kontrolowania spółdzielni mieszkaniowych (poza uprawnieniami do badania prawidłowości wykorzystywania przez spółdzielnie środków publicznych). W tej grupie skarg podkreślano niekorzystanie przez rady nadzorcze
z uprawnień do kontroli działań zarządów, małą skuteczność postępowań lustracyjnych prowadzonych przez związki rewizyjne i trudności w dochodzeniu roszczeń wobec spółdzielni w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Gospodarowanie lokalami komunalnymi skrytykowano w 62 skargach (w 2007 r. – 45, wzrost o 38%), a podnoszona problematyka dotyczyła: nieprzestrzegania zasad ustalonych przez komisje mieszkaniowe przy zawieraniu umów najmu lokali;
braku lokali socjalnych oraz programów w zakresie budowy mieszkań i wychodzenia z bezdomności; nie dbania o stan
techniczny budynków komunalnych; odmowy sprzedaży lokali pozostających w zasobach gmin; niezapewnienia skutecznego nadzoru nad jednostkami administrującymi lokalami, podległymi jednostkom samorządu terytorialnego; trudności
w weryfikowaniu kosztów zarządu. Władzom samorządowym zarzucano ponadto nierzetelne realizowanie programów
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, brak długookresowych planów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych
oraz planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
Wśród zarzutów kierowanych pod adresem towarzystw budownictwa społecznego dominowały: niedotrzymywanie terminów budowy mieszkań i warunków zawieranych umów; nieuzasadniony wzrost kosztów w trakcie realizacji inwestycji; nieprawidłowości w zakresie administrowania lokalami. Pojawiały się także głosy, iż nieprecyzyjne przepisy ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego pozwalają na nielegalny handel lokalami w towarzystwach
budownictwa społecznego.
Nieliczne (20 w 2008 r., przy 19 w 2007 r., wzrost o 5%), ale często zasadne skargi na działalność wspólnot mieszkaniowych, wskazywały na nieumiejętność korzystania przez właścicieli lokali z ustawowych uprawnień do kontrolowania władz
tychże wspólnot. Skarżono się m.in. na uniemożliwianie właścicielom lokali realizacji ustawowego prawa do kontrolowania
sposobu zarządzania nieruchomością wspólną, kwestionowano prawidłowość zarządzania środkami finansowymi wspólnot i rzetelność określania wartości robót remontowych.
6) Sprawy wynikające ze stosunku pracy były przedmiotem 184 skarg (w 2007 r. – 176, wzrost o 5%). Wskazywano na
brak nadzoru i nieskuteczność kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności regulacji dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagradzania za pracę, czasu pracy, prawa do urlopów i uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. W ocenie skarżących, relatywnie niski wymiar kar, przewlekłość procedur i umarzanie postępowań, sprzyjają bagatelizowaniu wyników kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, zaś pracodawcy,
którzy utrudniają lub udaremniają te kontrole, często czują się bezkarni.
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Skarżono się na niskie wynagrodzenia, jak również na niemerytoryczne kryteria ustalania ich wysokości (powiązania
towarzyskie). Wskazywano też na przypadki niewypłacania w terminie należnego wynagrodzenia i zaniżania wysokości
składek odprowadzanych do ZUS. Podkreślano, że sytuacja ta powodowana jest brakiem stabilizacji na rynku pracy,
przez co pracodawcy naruszają przysługujące pracownikom prawa, pracownicy natomiast tolerują wszelkiego rodzaju
nieprawidłowości w obawie przed utratą miejsca pracy, bądź skarżą się anonimowo.
Zwiększyła się też liczba skarg, w których wskazywano na nieprawidłowości związane z zatrudnianiem pracowników.
Krytycznej ocenie poddawano m.in. praktyki zatrudniania pracowników samorządowych, wskazując iż są one niezgodne
z przepisami prawa. W ocenie skarżących – władze samorządowe często dyskryminują kandydatów na stanowiska kierownicze w urzędach, przez nieprawidłowe określanie warunków naboru36/.
Nadal charakterystyczne w tej grupie były sygnały o nieprzestrzeganiu przepisów prawa pracy w publicznej służbie zdrowia i występowaniu konfliktu interesów. Wskazywano na przypadki łączenia przez ordynatorów szpitali obowiązków szpitalnych z kierowaniem niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, realizującymi świadczenia na tych samych oddziałach, z wykorzystaniem aparatury i sprzętu stanowiącego własność publiczną. Pracownicy publicznych zakładów opieki
zdrowotnej podnosili natomiast problem zbyt niskich stawek płac i roszczeń z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
7) Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej znalazło odzwierciedlenie
w 175 skargach (w 2007 r. – 153, wzrost o 14%). Sformułowano 80 krytycznych ocen funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia i działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w 77 pismach podniesiono problemy występujące w sferze
pomocy społecznej, natomiast w 48 przypadkach kwestionowano wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Często
w jednej skardze podnoszono kilka problemów, dotyczących zarówno systemu emerytalno-rentowego i ochrony zdrowia,
jak i spraw związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej37/.
W skargach dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej
wskazywano na niską jakość usług medycznych świadczonych przez placówki publiczne i niepubliczne oraz błędy w sztuce lekarskiej oraz trudności w dochodzeniu przez poszkodowanych roszczeń z tego tytułu. W dalszym ciągu niepokój
obywateli budzi rosnące zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stwarzające zagrożenie likwidacji niektórych
placówek. Proces ten postrzegany był w połączeniu z niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych na działalność szpitali, zadłużaniem się ich w wyniku nieprzemyślanych zakupów i brakiem dbałości o jakość świadczonych usług
medycznych. Informowano o zakupie kosztownego sprzętu, z którego później nie korzystano, wzroście kosztów realizacji
umów zlecenia i o dzieło zawieranych z pracownikami, którzy realizowali je często w zakresie zbieżnym z obowiązkami
wynikającymi ze stosunku pracy. Wskazywano ponadto na przypadki naruszania ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia konkursów na świadczenia i obsadę stanowisk. Pojawiały się także sygnały
związane z projektowaną ustawą o przekształceniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki. W ocenie skarżących, obligatoryjne przekształcenie tych podmiotów w spółki działające w oparciu o Prawo handlowe i przekazanie całości ich kapitału samorządom spowoduje, iż to samorządy będą podejmować decyzje o ewentualnej ich sprzedaży, co
w konsekwencji osłabi jeszcze bardziej jakość usług medycznych i stanowić będzie nowe pole do popełniania nadużyć.
W skargach na funkcjonowanie pomocy społecznej najczęściej sygnalizowano nieprawidłowe działania miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wskazywano na niezadowalającą pomoc w relacji do rzeczywistych potrzeb. Prezentowano zarzuty złego gospodarowania przez zarządy gmin funduszami na ten cel, informowano o zaniedbaniach w pracy
miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, lekceważeniu interesantów, niekompetencji pracowników, przydzielaniu okresowych zasiłków „po znajomości”, przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom rzeczywiście jej potrzebującym. W zażaleniach na funkcjonowanie domów pomocy społecznej akcentowano niegospodarność w zarządzaniu
środkami, pobieranie od pensjonariuszy dodatkowych i nieuzasadnionych – zdaniem skarżących – opłat, nieprawidłowe
dysponowanie lekami, ograniczony dostęp do świadczeń medycznych (usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych oraz do
specjalistycznej opieki medycznej).
W skargach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych najczęściej poruszanymi problemami były wymiar emerytur
i rent, a także trudności w utrzymaniu przyznanej wcześniej renty, w związku ze zmianą orzeczenia o stanie zdrowia.

36/

W związku z sygnałami o nieprawidłowościach w obsadzaniu stanowisk urzędniczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, NIK przeprowadziła kontrolę

37/

Dlatego liczba przedstawionych zarzutów nie jest tożsama z liczbą skarg zakwalifikowanych do tej grupy problemowej.

naboru na te stanowiska w latach 2006-2008 (I kwartał) w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województw mazowieckiego i lubuskiego.
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Zwracano także uwagę na niewłaściwe naliczanie należnych świadczeń, przewlekłość postępowań, nieprawidłowe rozliczanie składek na ubezpieczenia emerytalne, opóźnienia w przekazywaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych,
dowolność w orzekaniu o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników ZUS oraz sygnalizowano trudności w uzyskaniu wyższej
grupy inwalidztwa.
Ponadto liczne zarzuty dotyczyły funkcjonowania instytucji publicznych realizujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w 2008 r. – 122, w 2007 r.
– 81, wzrost o 51%). Podnoszono sprawy z zakresu realizacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych, dochodzenia
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, sfery działania Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dysponowania środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
i Funduszu Alimentacyjnego.
8) Różne aspekty funkcjonowania podmiotów zaliczanych do działów transport, komunikacja i łączność przedstawiono
w 154 skargach i wnioskach (w 2007 r. – 159, spadek o 3%). W skargach zakwalifikowanych do grupy łączność (63,
w 2007 r. – 102, spadek o 38%) krytyce poddawano sposób naliczania opłat za usługi telekomunikacyjne oraz nierzetelne
– zdaniem skarżących – rozpatrywanie zażaleń i reklamacji. Problematyka korespondencji dotyczącej telefonii komórkowej odnosiła się głównie do lokalizacji stacji bazowych w miejscach nieakceptowanych przez okolicznych mieszkańców
lub niespełniających określonych wymogów technicznych, nieprzestrzegania norm prawnych w zakresie ochrony zdrowia
ludzi oraz środowiska przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez te stacje.
W skargach dotyczących komunikacji i transportu (54, w 2007 r. – 57, spadek o 5%) sygnalizowano m.in. potrzebę przebudowy dróg krajowych, konieczność usprawnienia przejazdów przez miasta i miejscowości (ze wskazaniem na brak koordynacji robót remontowych w miastach w zakresie sieci drogowej i infrastrukturalnej), potrzebę wdrażania i monitoringu
środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i przewozów, zmniejszenia uciążliwości ekologicznej transportu.
Podnoszono również konieczność prowadzenia inwestycji w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym, w tym związanych z budową i remontem dworców. W opinii skarżących, słaba kondycja krajowej infrastruktury transportowej, która
wynika z niskich lub nieefektywnie wykorzystywanych nakładów inwestycyjnych, stanowi barierę w rozwoju gospodarczym
kraju, ogranicza konkurencyjność gospodarki i spowalnia tempo jej wzrostu.
W związku z podjętą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz policję akcją promującą usuwanie drzew
rosnących wzdłuż pasa drogowego, z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg, nadsyłano
skargi prezentujące głos przeciwny. Skarżący nie kwestionowali wprawdzie potrzeby wycinania tych drzew, lecz zasadność ich usuwania podczas prowadzonych prac modernizacyjnych oraz budowy w ich miejscu głębokich rowów, które ich
zdaniem stanowią większe niebezpieczeństwo dla użytkowników dróg, niż rosnące tam wcześniej drzewa. Stawiano także
zarzuty wycinania drzew dla zysku.
W 19 skargach na funkcjonowanie usług pocztowych podnoszono głównie nieterminowe przesyłanie wnoszonych opłat
i przesyłek, niedostarczanie przesyłek ich adresatom, jak również przewlekłe i niesatysfakcjonujące rozpatrywanie skarg
i reklamacji.
9) Krytyczne akcenty dotyczące funkcjonowania systemu finansowego, podatkowego, działalności instytucji finansowych oraz niektórych aspektów gospodarki środkami unijnymi znalazły odzwierciedlenie w 97 skargach (w 2007 r.
– 83, wzrost o 17%).
W skargach dotyczących systemu podatkowego zwracano uwagę na nieprawidłowe funkcjonowanie organów skarbowych,
m.in. w zakresie wydawanych decyzji podatkowych, oraz zaniechania działań w obszarze tzw. szarej strefy. Wskazywano
na rozbieżności w interpretowaniu przepisów prawa podatkowego, co skutkowało podejmowaniem przez naczelników
urzędów skarbowych różnych decyzji w takich samych sprawach. Władzom samorządowym zarzucano natomiast udzielanie nieuzasadnionych ulg w podatku od nieruchomości oraz nieprawidłowe obliczanie podatku rolnego.
Krytyka systemu finansowego przedstawiana była także w aspekcie nieumiejętnego wykorzystania środków unijnych.
Skarżący wskazywali, że już na etapie obsługi wniosków o przyznanie tego rodzaju płatności daje się zauważyć niekompetencja urzędników, opieszałość, biurokracja, nieumiejętność świadczenia pomocy przy wypełnianiu wniosków, jak
również brak znajomości zasad przyznawania środków. Stawiano zarzuty nieprawidłowego przyznawania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i wsparcia w działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, kwestionowano prawidłowość procedur stosowanych przy przyznawaniu środków, zwracano uwagę na nieterminowe rozpatrywanie składanych wniosków, sygnalizowano nieumiejętne wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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– ze wskazaniem na konieczność podjęcia działań zmierzających do podniesienia zdolności absorpcji środków unijnych.
W 47 skargach dotyczących bankowości (w 2007 r. – 25, wzrost o 88%) sygnalizowano przede wszystkim problemy związane ze spłatą kredytów konsumpcyjnych, w tym: niejasność udzielanych informacji o oprocentowaniu kredytu i innych
produktach bankowych, zawiłość umów kredytowych, kwestie dopuszczalnego poziomu obciążenia dochodów kredytobiorcy spłatą kredytu, nieuwzględnianie przy obsłudze zadłużenia posiadanych przez potencjalnego kredytobiorcę zobowiązań finansowych. Krytyce poddawano także ponoszenie przez klientów banków strat z tytułu inwestowania środków
pieniężnych w bankowe fundusze inwestycyjne.
W korespondencji skargowej – z bankami (zwłaszcza spółdzielczymi) mylone były spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe (SKOK), które działają na rynku pośrednictwa finansowego, lecz nie posiadają licencji bankowej. Klienci skarżyli się na niejasne zasady udzielania pożyczek i trudności w dochodzeniu swoich racji, wskazując przy tym na potrzebę
badania wiarygodności podmiotów udzielających pożyczek poza systemem bankowym.
10) Problematyka gospodarowania gruntami była przedmiotem 63 skarg (w 2007 r. – 74, spadek o 15%), zaś prowadzone
w tym zakresie działania postrzegano w kontekście rosnących cen nieruchomości i kojarzono z chęcią uzyskania przez wybrane osoby korzyści finansowych. Gospodarowanie gruntami postrzegane było przez pryzmat nadużyć, niegospodarności
i korupcji. Krytyce poddawano przede wszystkim działania władz samorządowych, których decyzje – w ocenie skarżących
– skutkowały często zbywaniem gruntów o atrakcyjnej lokalizacji, „po znajomości” i na preferencyjnych warunkach.
Podobnie jak w roku poprzednim skarżono się na działalność Agencji Nieruchomości Rolnych. Kwestionowano prawidłowość przetargów na dzierżawę gruntów rolnych, krytykowano gospodarowanie nieruchomościami przekazanymi w dzierżawę, wskazując na brak kontroli wywiązywania się dzierżawców z warunków umów, niszczenie nieruchomości wchodzących w skład dzierżawionych gospodarstw lub wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem. Zgłaszano uwagi
dotyczące nieprawidłowego wyceniania zbywanych nieruchomości, umożliwiającego ich zakup przez określone osoby.
Ponadto wskazywano na błędy popełniane w dokumentacji zbywanych gruntów. Pojawiały się także sygnały dotyczące
naruszania zasad i procedur dyrektyw unijnych, przy zalesianiu działek rolnych położonych na obszarach chronionych.
Sprawy z zakresu geodezji i katastru zasygnalizowano w 20 pismach (w 2007 r. – 31, spadek o 35%). W dalszym ciągu
do NIK wpływały sygnały o błędach w prowadzonej przez starostwa ewidencji gruntów i budynków. W opinii skarżących
są one wynikiem nienależytego wypełniania przez geodetów obowiązków służbowych oraz braku stosownej kontroli nad
tymi pracami. Kwestionowano sposób prowadzenia i aktualizowania ewidencji gruntów i budynków, krytykowano przebieg
postępowań rozgraniczających, dopatrując się w nich działań na szkodę właścicieli nieruchomości (naruszania stanu ich
posiadania). Wskazywano również na rozbieżności między księgami wieczystymi, ewidencją gruntów i budynków i stanem
faktycznym nieruchomości. Są one także powodem kierowania skarg na funkcjonowanie organów różnych szczebli, wykonujących zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz zadania realizowane z wykorzystaniem danych zawartych w ewidencji (np. podatki od nieruchomości).
Nowym problemem, który pojawił się w tej grupie skarg, jest wadliwy tryb udostępniania danych i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego osobom, których te informacje dotyczą, zaś skala tego zjawiska – w świetle korespondencji
skargowej – odnosi się do całego kraju i wymaga rozwiązań systemowych. W praktyce oznacza to konieczność opracowania i wdrożenia właściwego sposobu postępowania w omawianym zakresie, ponieważ dotychczasowy tryb udostępniania
danych przez służby geodezyjne, oparty o przepisy niższego rzędu (akty wykonawcze), uznany został za nieadekwatny
do przepisów ogólnych i trudny do zmiany w krótkim czasie.
11) Krytyczne oceny przebiegu procesów prywatyzacji, reprywatyzacji, restrukturyzacji i upadłości znalazły się w 39 skargach (w 2007 r. – 47, spadek o 17%). Dotyczyły one m.in. podmiotów związanych z przemysłem cukrowniczym, spożywczym,
energetycznym, hutniczym, naftowym i chemicznym. Wskazywano na opieszałość działań prywatyzacyjnych, brak koncepcji,
zaniżanie wartości przedsiębiorstw w wycenach, niekorzystną dla Skarbu Państwa restrukturyzację, nieprawidłowy przebieg
postępowań upadłościowych w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.
Problem postępowań upadłościowych postrzegano m.in. w kontekście wierzytelności. Wskazywano na przypadki opóźnień w przedłożeniu do zatwierdzenia projektu listy wierzytelności, skutkujących brakiem możliwości zawarcia układu
z wierzycielami oraz wysokimi kosztami upadłości, w miarę przedłużania się postępowania upadłościowego.
Krytyczne uwagi odnosiły się także do działań syndyków masy upadłościowej. Zarzucano im m.in.: stronniczość w przygotowywaniu podziału majątku likwidowanego przedsiębiorstwa; niegospodarne zarządzanie majątkiem firmy, której upadłość
ogłosił sąd; sprzedaż likwidowanego majątku po zaniżonych cenach i niestosowanie procedur prawa upadłościowego.
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W okresie sprawozdawczym stosowano zróżnicowane formy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków – w zależności
od ich charakteru i treści. Przeprowadzono łącznie 222 postępowania kontrolne i wyjaśniające, których podjęcie zainspirowały
skargi (169 spraw z 2008 r. i 53 z lat poprzednich), a kolejnych 129 spraw zakwalifikowano do zbadania w późniejszym terminie38/. Dla porównania należy podać, że w 2007 r. przeprowadzono 180 takich postępowań39/ (wzrost o 23%).
W wyniku kontroli, które zostały podjęte przez NIK, a zainspirowane zostały skargami, do organów ścigania skierowano
31 zawiadomień (w 2007 r. – 23, wzrost o 35%). Podstawą ich skierowania było stwierdzenie faktów noszących znamiona
przestępstw ściganych z urzędu.
Skargi, w odniesieniu do których brak było możliwości przeprowadzenia postępowania kontrolnego, jak również podlegające właściwościom innych organów, przekazywane były, w celu merytorycznego ich załatwienia, do właściwych urzędów
nadzoru, inspekcji i kontroli. W ten sposób załatwiono w 2008 r. 453 skargi, tj. 11% ogólnej ich liczby (w 2007 r. – 10%).
Gdy NIK nie otrzymała informacji o ostatecznym sposobie załatwienia skargi, występowała z pismem monitującym do organu, któremu skarga została przekazana do zbadania. W 2008 r. wystosowano 71 takich monitów (15% – w relacji do ogólnej
liczby przekazanych spraw). Jeżeli treść skargi nie wskazywała na potrzebę przekazania jej organowi właściwemu lub zakwalifikowania do przeprowadzenia kontroli przez NIK, skarżącym udzielano wyjaśnień, które mogły być pomocne przy załatwieniu
przedstawionej sprawy – w ten sposób postąpiono z 1.678 skargami (42% ogólnej ich liczby). Ponadto 13 skarg przekazano
organom ścigania uznając, że opisane w nich fakty wskazują na duże prawdopodobieństwo zaistnienia przestępstwa.
Sprawy, w których przedstawiona problematyka nie mogła być wykorzystana w bieżących działaniach NIK, a uznana została za istotną, kwalifikowano jako przydatne w przyszłej działalności kontrolnej. Taki właśnie sposób rozpatrzenia zastosowano wobec 427 skarg i wniosków, w których najbardziej reprezentatywną grupę stanowiły pisma: podnoszące problemy
z zakresu funkcjonowania organów administracji publicznej (8,2%); dotyczące wykonywania ustawowych zadań przez organy
samorządu terytorialnego (6,8%), gospodarowania mieniem samorządowym (6,6%) oraz gospodarowania nieruchomościami
(4,7%). Podmiotami, wobec których kierowano zarzuty były głównie: urzędy miast i gmin (11,2%) oraz wójtowie, burmistrzowie
i prezydencji miast (9,4%).
Skargi są w miarę wiarygodnym źródłem informacji. W latach 2007-2008 „potwierdzalność” zarzutów w nich zasygnalizowanych nie uległa większej zmianie. Fakt ten ilustrują dane zamieszczone w tabeli nr 17.

Tabela nr 17.
Zasadność zarzutów zawartych w skargach, które zostały zbadane w toku kontroli i postępowań
przeprowadzonych przez NIK i inne organy kontroli w latach 2007-2008
2007 r.
Lp.

Liczba

Struktura (w %)

Liczba

Struktura (w %)

3

4

5

6

1

Skargi zbadane przez NIK i inne organy kontroli,
którym pisma skargowe zostały przekazane

339

100,0

418

100,0

2

Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty
znalazły potwierdzenie w części lub całości

137

40,4

162

38,8

3

Skargi zbadane, w wypadku których postawione zarzuty
nie znalazły potwierdzenia

202

59,6

256

61,2

1

Wyszczególnienie

2008 r.

2

Wykorzystanie skarg w planowaniu działalności kontrolnej NIK
Skargi stanowią dla NIK ważne źródło wiedzy o obszarach, w których kumulują się nieprawidłowości mające niekorzystny
wpływ na funkcjonowanie państwa. Analiza sygnalizowanych problemów umożliwia wskazanie obszarów, w których ryzyko
wystąpienia nieprawidłowości jest relatywnie wysokie, z uwagi na sygnalizowane przez obywateli uchybienia w pracy organów
i urzędów administracji publicznej. Obok publikacji w mediach, skargi są bez wątpienia bogatym źródłem informacji o nieprawidłowościach i patologiach występujących w poszczególnych obszarach funkcjonowania państwa. Analiza treści w nich
zawartych jest dla NIK jedną z baz informacji wykorzystywanych w planowaniu kontroli.

38/

W związku z wpływającymi skargami i listami, NIK podejmowała głównie kontrole doraźne.

39/

W chwili sporządzania Sprawozdania, w 9 sprawach postępowanie kontrolne nie zostało jeszcze zakończone.
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Postępowanie z korespondencją skargową i zasadność skarg

Poniżej zamieszczony schemat obrazuje sposoby wykorzystania problematyki skargowej w działalności kontrolnej.

Schemat 6.
Sposoby wykorzystania problematyki skargowej w działalności kontrolnej NIK.

Skarga, wniosek
Skarga jako inspiracja propozycji tematów przyszłych kontroli

Skarga inspirująca
podjęcie czynności
kontrolnych, w ramach
kontroli
doraźnej – skargowej

Skarga/wniosek
jako element
procesu
planowania kontroli

Skarga jako element kształtowania planu pracy NIK i obszarów
przyszłych badań kontrolnych

Skarga jako źródło informacji wykorzystywane w analizach przedkontrolnych i w procesie przygotowywania programów kontroli
planowych

Skargi stanowią inspirację do podjęcia przez NIK, z własnej inicjatywy, nie tylko kontroli doraźnej, stosownie do istniejących możliwości organizacyjnych. Problematyka wynikająca ze skarg jest też uwzględniana w planowaniu krótko i długookresowym. Poddając analizie skalę i intensywność problemów sygnalizowanych w skargach, w planie pracy NIK na kolejny
rok uwzględniane są tematy kontroli wynikające z ich analizy. Jeżeli natomiast zauważalna jest potrzeba zbadania sygnalizowanych problemów w skali kraju, planuje się obszary przyszłych badań kontrolnych, spójne z kierowanymi przez obywateli
sygnałami i skorelowane z obieranymi na okresy trzyletnie głównymi kierunkami kontroli NIK.
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Finansowe rezultaty kontroli skargowych
W wyniku przeprowadzonych w 2008 r. postępowań, których podjęcie zainspirowały skargi skierowane do NIK, ujawniono
m.in. nieprawidłowości w wymiarze finansowym w wysokości prawie 575 mln zł. W relacji do roku poprzedniego ich wielkość
wzrosła o 66%.
W związku z ustaleniami kontroli podejmowane są różnorodne działania porządkujące i racjonalizujące sferę finansów
publicznych oraz gospodarowanie składnikami majątku. Stąd też zakres pozytywnego oddziaływania NIK na kontrolowane
podmioty rozpatrywany jest w szerszej formule – uwzględniającej także korzyści finansowe. Korzyści te, stanowiące wymierny
efekt kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych, wyniosły 29,6 mln zł.
W tabeli nr 18 przedstawiono dane o nieprawidłowościach w ich wymiarze finansowym oraz korzyści finansowe uzyskane
w 2008 r.

Tabela nr 18.
Finansowe rezultaty kontroli przeprowadzonych w sprawach skargowych w latach 2007-2008
2007 r.
Lp.

1

Kwota
(w tys. zł)

Wyszczególnienie

2

Kwota
(w tys. zł)

Struktura
(w %)

3

4

5

6

346.108,8
6.979,1

100,0
2,0

574.782,5
40.642,6

100,0
7,1

12.147,3

3,5

142.695,5

24,8

26.716,3

7,7

75.513,1

13,1

57.075,9

16,5

71.738,3

12,5

– kwoty wydatkowane niegospodarnie, niecelowo
i nierzetelnie

86.289,3

24,9

53.597,4

9,3

– inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym

129.646,8

37,5

74.589,8

13,0

1
1.1.

Nieprawidłowości w wymiarze finansowym
– uszczuplenia środków publicznych

1.2.

– kwoty uzyskane z naruszeniem prawa

1.3.

– kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa

1.4.

– kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych
z prawem

1.5.
1.6.
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2008 r.
Struktura
(w %)

1
1.7.
2
2.1.
2.2.

3

4

5

6

– kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji
finansowo-księgowej
Korzyści finansowe
– oszczędności uzyskane w wyniku działań kontrolnych

2

27.254,1

7,9

116.005,8

20,2

26.097,8
2,5

100,00
0,01

29.602,6
-

100,0
-

– pożytki finansowe w postaci należnych środków publicznych
lub innych składników aktywów

19.612,0

75,15

24.460,8

82,6

6.475,6

24,81

5.141,8

17,4

7,7

0,03

-

2.3.

– inne nieutracone pożytki finansowe

2.4.

– oszczędności lub uzyskane pożytki finansowe dla osoby fizycznej bądź podmiotów spoza sektora finansów publicznych

-

Sprawy kierowane do NIK przez posłów na Sejm RP
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, poseł ma prawo podejmować interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz w organizacji
społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo
w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania. Natomiast organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udzielać posłom i senatorom wszechstronnej pomocy w wykonywaniu
ich funkcji. Z prawa tego korzystają parlamentarzyści, m.in. przez kierowanie do NIK różnorodnych spraw wymagających
wyjaśnienia, w tym głównie próśb o przeprowadzenie kontroli. Przepisy Kpa nadają tego typu sprawom charakter szczególny,
określając 14-dniowy termin na ich rozpatrzenie.
W 2008 r. w Wydziale Skarg i Wniosków zarejestrowano 68 spraw wniesionych przez posłów na Sejm RP. Z liczby tej
wyodrębnić można: prośby o przeprowadzenie kontroli problematyki wskazanej w piśmie, prośby o udostępnienie materiałów
z kontroli oraz pisma w innych sprawach (np. pisma, przy których przekazane zostały skargi, prośby o wyjaśnienie przedstawionych spraw itp.). Liczbę spraw poselskich skierowanych do NIK w latach 2007-2008, w podziale na rodzaj korespondencji,
przedstawiono w tabeli nr 19.
Sprawy skierowane do NIK przez posłów na Sejm RP w latach 2007-2008
2007 r.
Lp.

Rodzaj korespondencji

1

2

2008 r.
Struktura
(w %)

Liczba
skarg

Struktura
(w %)

3

4

5

6

Prośby o przeprowadzenie kontroli

49

76,6

63

92,6

1.1.

– uwzględnione

21

42,9

36

57,1

1.2.

– sprawy zakwalifikowane do kontroli
w terminie późniejszym

5

10,2

2

3,2

1.3.

– kontrole przeprowadzone przed wpływem pisma
poselskiego

2

4,1

5

7,9

1.4.

– sprawy badane przez inne organy kontroli

8

16,3

6

9,5

1.5.

– sprawy, które nie mogły być zbadane 1/

13

26,5

14

22,2

1

1/

Liczba
skarg

2

Prośby o materiały z kontroli

5

7,8

3

4,4

3
x

Sprawy inne 2/
Ogółem

10
64

15,6
100,0

2
68

2,9
100,0

Np. sprawy badane przez prokuraturę, ograniczenia ustawowe. 2/ Np. pisma, przy których przekazano skargi, prośby o wyjaśnienie wskazanych spraw.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w 2008 r. 63 spośród 68 przekazanych spraw (93%) stanowiły wystąpienia
o przeprowadzenie kontroli; uwzględniono 60% wniosków, a przedstawione w pismach sprawy zakwalifikowano do zbadania
(w tym 2 sprawy zakwalifikowano do kontroli w terminie późniejszym). W wypadku 5 spraw przedstawiona przez posła problematyka kontrolowana była przez Izbę przed wpływem pisma poselskiego, zaś w wypadku 6 dalszych spraw badane były one
przez inne organy kontroli.
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Tabela nr 19.
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Za³atwianie
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o udostêpnienie
informacji
publicznej
8.

Ogólna
charakterystyka
wniosków
Sposób
za³atwienia
wniosków
Udostępnianie
informacji
na podstawie
innych ustaw
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Prawo każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne wynika z art. 61 Konstytucji RP. Skonkretyzowaniem tego prawa jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Reguluje ona ramy
prawne obowiązku informacyjnego oraz zasady dostępu do informacji publicznej. Ustawa
o dostępie do informacji publicznej przewiduje trzy tryby udostępniania informacji publicznej, czyli „ścieżki dostępu” do niej. Podstawowy – to publikacja dokumentów urzędowych
w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Drugą ścieżkę stanowi udostępnienie informacji na wniosek zainteresowanej osoby. Trzeci tryb – to prawo wstępu na posiedzenia
organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W NIK najczęściej stosowanymi formami upowszechniania informacji publicznej są publikacje w BIP oraz udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanej osoby.

W latach 2003-2008 liczba wniosków o udostępnienie różnorodnych informacji zawierała się w przedziale od 210 do 344,
stabilizując się w minionym roku na poziomie 260 spraw.
W diagramie nr 8 przedstawiono liczbę wniosków, które wpłynęły w latach 2003-2008.

Diagram nr 8.
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Wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w latach 2003-2008

Wśród zwracających się do NIK z wnioskami o udostępnienie informacji, w trybie określonym ustawą o dostępie do informacji publicznej, wyróżnić można dwie grupy. Pierwszą stanowią osoby fizyczne, którym przepisy ustawy zagwarantowały
dostęp do informacji publicznej, natomiast drugą wnioskodawcy, którzy prawo do tego typu informacji mają z mocy innych
ustaw. Dotyczy to m.in. posłów na Sejm RP, prokuratorów, dziennikarzy, kierowników jednostek kontrolowanych przez NIK
i kierowników jednostek nadrzędnych nad kontrolowanymi.

Ogólna charakterystyka wniosków
W 2008 r. do NIK wpłynęło 260 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W porównaniu z 2007 r., w którym zarejestrowano 218 tego rodzaju wniosków, oznacza to zwiększenie ich liczby o 19,3%. Wśród wnioskodawców wyodrębnić można
osoby fizyczne, które skierowały do NIK 111 wniosków (42,7%), jak i przedstawicieli urzędów, zakładów pracy, organizacji
społecznych, związkowych i samorządowych, stowarzyszeń i grup zawodowych (ogółem 65, tj. 25%). W trybie przepisów
ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracali się także parlamentarzyści (33 wnioski, tj. 12,7%) i dziennikarze, którzy
w 2008 r. złożyli 37 wniosków (14,2%).
Wyniki analizy wniosków, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, wskazują że największe zainteresowanie budziły
ustalenia kontroli przeprowadzonych przez NIK w urzędach administracji samorządowej (78, tj. 30%).
W tabeli nr 20 przedstawiono strukturę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do NIK w minionym roku
według rodzaju żądanej informacji
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Tabela nr 20.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznych, które wpłynęły do NIK w 2008 r. (podział według rodzaju żądanej informacji)

Lp.

Wyszczególnienie (rodzaj żądanej informacji)

1

2

Liczba

Struktura
(w %)

3

4

1
2

Wyniki kontroli urzędów administracji samorządowej
Wyniki kontroli działalności spółek prawa handlowego

78

30,0

37

14,3

3
4

Wyniki kontroli urzędów administracji rządowej
Wyniki kontroli publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym szpitali oraz zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

31

11,9

22

8,5

5
6
7

Wyniki kontroli działalności placówek oświatowych i szkół wyższych
Wyniki kontroli prywatyzacji i przekształceń własnościowych
Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa, w tym wykorzystania środków przeznaczonych na
pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

15
6

5,8
2,3

6

2,3

8

Wyniki kontroli dotyczące podmiotów z działów komunikacja i transport

9
10

Sprawy osobowe w NIK
Wyniki kontroli dotyczące przedsiębiorstw energetyki cieplnej i elektrociepłowni

11
12

Wyniki kontroli działalności fundacji i stowarzyszeń
Procedury kontrolne NIK

13
x

Pozostałe 1/
Razem

5
5
4
4
4
43
260

1,9
1,9
1,5
1,5
1,5
16,6
100,0

1/
Pojedyncze wnioski dotyczące m.in. udostępnienia wyników kontroli projektów informatycznych w administracji, Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, funkcjonowania ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego, dotowania budowy dróg oraz małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej, zamówień publicznych i wydatków inwestycyjnych NIK itd.

Z 260 wniosków o udostępnienie informacji publicznej 246 (94,6%) załatwiono pozytywnie. Wnioskodawcom przekazano
interesujące ich materiały w takiej formie, o jaką wystąpili (w niektórych przypadkach żądana informacja była już zamieszczona na stronach BIP).
Odmownie załatwiono 11 wniosków (4,2%). Dotyczyły one udostępnienia informacji z kontroli, które nie zostały zakończone, lub gdy informacja o wynikach kontroli (której wnioski dotyczyły) nie została przedłożona Sejmowi w trybie art. 10 ustawy
o NIK. W 2 przypadkach wnioskodawcy odstąpili od realizacji wniosków, zaś w jednym przypadku postępowanie umorzono.
Odmówiono także udostępnienia informacji, które były chronione tajemnicą bankową, a w jednym przypadku – ze względu na
ochronę prywatności osoby fizycznej, niebędącej funkcjonariuszem publicznym lub osobą publiczną. Nie udostępniano też
informacji w sytuacjach, kiedy żądana dokumentacja nie występowała w zasobach Izby, ponieważ NIK nie prowadziła kontroli
w zakresie objętym wnioskiem.

Udostępnianie informacji na podstawie innych ustaw
W 2008 r. załatwiono pozytywnie łącznie 276 wniosków od osób i organów, których prawo do uzyskiwania informacji
publicznej wynika z przepisów innych ustaw (w szczególności z Kodeksu postępowania karnego). Najwięcej wniosków wpłynęło od organów Prokuratury i Policji (odpowiednio 110 i 58, łącznie 60,9% wszystkich wniosków). Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego skierowała do NIK 46 wniosków (16,7%), a Centralne Biuro Antykorupcyjne – 37 (13,4%). Sądy uzyskały od
NIK informacje w 19 przypadkach (6,9%).
W minionym roku, pracownicy NIK nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne, byli wielokrotnie wzywani w charakterze świadków przez organy ścigania oraz sądy, na okoliczność udostępnienia informacji, z którymi się zapoznali w trakcie
wykonywania czynności kontrolnych. W 2008 r. wystąpiły 222 takie przypadki. Najwięcej wezwań wpłynęło od Policji – 91
(41%). Prokuratura skierowała do NIK 47 wezwań (21,2%), ABW – 30 (13,5%), a sądy – 40 (18%).
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Sposób załatwienia wniosków
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archiwalny
Przekazywanie
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brakowanie
Udostępnianie akt
Informatyzacja
archiwum
Uwagi końcowe
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Po zakończeniu postępowania kontrolnego i upublicznieniu informacji o wynikach kontroli,
wytworzone akta przekazywane są do Archiwum NIK. Archiwum spełnia trzy główne funkcje
wynikające z przepisów prawa: kształtuje zasób archiwalny przez właściwe kwalifikowanie,
klasyfikację i organizację gromadzenia i opracowywania materiałów, zapewnia systemowe
wykorzystanie zasobu dla potrzeb wewnętrznych i prowadzenia badań naukowych, a także
doskonali i rozwija procedury praktyki archiwalnej. Znaczenie dokumentacji gromadzonej
w Archiwum wynika z pozycji ustrojowej NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej.
Zasób archiwalny odzwierciedla nie tylko zmiany w organizacji i działalności NIK, ale także
dokumentuje procesy zachodzące w państwie, przez co ma zarówno wartość dowodową,
jak i historyczną. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Archiwum jest
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach40/. Szczegółowe zasady funkcjonowania Archiwum zawarte są w instrukcji archiwalnej 41/, która określa organizację i zakres
działania archiwów w NIK. Do właściwości Archiwum należy: przyjmowanie dokumentacji
z jednostek organizacyjnych Izby, przechowywanie jej i zabezpieczanie, prowadzenie ewidencji, brakowanie dokumentacji przeterminowanej oraz udostępnianie akt pracownikom NIK do
celów służbowych oraz podmiotom zewnętrznym, z zachowaniem obowiązujących procedur.
Ważnym elementem pracy Archiwum jest opracowywanie materiałów archiwalnych (są one
następnie przekazywane do właściwych archiwów państwowych), a także prowadzenie kwerend archiwalnych zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
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Zasób archiwalny
Zasób archiwalny gromadzony jest w Archiwum zlokalizowanym w siedzibie NIK (departamenty i Delegatura w Warszawie) oraz w poszczególnych delegaturach zamiejscowych. Dokumentacja przejmowana jest kompletnymi rocznikami, po
dwóch latach – licząc od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu sprawy.
Według stanu na koniec 2008 r. zasób Archiwum wynosił około 3,3 tys. mb. akt. W skład zasobu kategorii „A” wchodzi
głównie dokumentacja z postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez departamenty (zespoły), wytworzona w latach
1980-2005 oraz przez delegatury NIK – w latach 1964-2005. Około 10% zasobu stanowi dokumentacja niearchiwalna, m.in.
akta osobowe pracowników, dokumentacja płacowa oraz związana z rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków, a także dokumentacja bieżącej, finansowej i administracyjno-gospodarczej działalności NIK.
W 2008 r. zasób archiwalny wzbogacił się o 299,8 mb. akt (7,3 tys. jednostek aktowych), w tym o 197,8 mb. akt (4,1 tys.
jednostek aktowych) w delegaturach.
W tabeli nr 21 zawarto ogólne dane ilustrujące zasób Archiwum NIK – według stanu na koniec 2007 r.

Tabela nr 21.
Zasób Archiwum NIK, według stanu na koniec 2008 r. (w mb.)

Lp.

Zasób archiwalny
(w mb.)

Wyszczególnienie

1

2

1
2
2.1.
2.2.
3
4

Stan na 31 grudnia 2007 r.
Przyjęto w 2008 r., z tego z:
- departamentów
- delegatur
Przekazano do archiwów państwowych
Stan na 31 grudnia 2008 r.

Wskaźnik %

3

4

3.099,6
299,8
102,0
197,8
133,4
3.266,0

100,0
9,7
3,3
6,4
4,3
105,4

40/

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673 ze zm.).

41/

Wprowadzonej zarządzeniem Prezesa NIK z 29 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów w NIK. Normatywem kancelaryjno-archiwalnym
w NIK jest instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, wprowadzona zarządzeniem Prezesa NIK z 26 grudnia 1996 r. (wraz z późniejszymi
zmianami), zatwierdzona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
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Przekazywanie akt do archiwów państwowych i ich brakowanie
Stosownie do przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym, Archiwum jest zobowiązane do przekazywania,
do właściwych archiwów państwowych, dokumentacji kategorii archiwalnej „A”, najpóźniej po 25 latach od jej wytworzenia. W 2008 r. Archiwum NIK, po opracowaniu, przekazało do archiwów państwowych ponad 8,1 tys. jednostek aktowych
(133,4 mb. akt) z lat 1964-1983.
Brakowaniu i niszczeniu podlega dokumentacja niearchiwalna kategorii „B”, dla której upłynął termin przechowywania,
zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. W 2008 r., na podstawie jednorazowych zgód właściwych archiwów państwowych, Archiwum NIK wybrakowało około 14 mb. dokumentacji niearchiwalnej.

Udostępnianie akt
Dokumentacja przechowywana w archiwum udostępniana jest do celów służbowych. Udostępnianie dokumentacji w innych
celach każdorazowo wymaga zgody Prezesa NIK. W 2008 r. udostępniano akta jednostkom organizacyjnym Izby i podmiotom zewnętrznym: prokuraturom okręgowym i apelacyjnym, sądom powszechnym, pracownikom naukowym, dziennikarzom oraz komisjom sejmowym i posłom na Sejm RP, z zachowaniem obowiązujących procedur. W minionym roku Archiwum udostępniło ogółem
ponad 1 tys. jednostek aktowych.

W celu usprawnienia pracy, m.in. przez stworzenie możliwości szerszego udostępniania akt badaczom, w 2008 r. system
informatyczny obsługujący dotychczas zasoby archiwalne przekazywane przez departamenty i Delegaturę w Warszawie został rozszerzony na wszystkie delegatury. Wymagało to wprowadzenia do bazy danych około 70 tys. rekordów dotyczących
zasobu archiwalnego 15 delegatur za lata 1959-2005.
System informatyczny pomaga m.in. w szybkim prowadzeniu kwerend archiwalnych w całym zasobie, niezależnie od
faktycznego miejsca przechowywania akt. Obecnie w systemie jest około 150 tys. rekordów dotyczących dokumentacji z lat
1959-2006. System jest również elektroniczną ewidencją zasobu archiwalnego, jest pomocny przy brakowaniu dokumentacji
niearchiwalnej oraz przy przekazywaniu akt kat „A” do archiwów państwowych. Usprawnia również pracę jednostek organizacyjnych przy przekazywaniu akt do archiwum zakładowego NIK

Uwagi końcowe
Niezależnie od bieżącej pracy związanej z przyjmowaniem dokumentacji z jednostek organizacyjnych, prowadzeniem ewidencji, brakowaniem dokumentacji, udostępnianiem akt do celów służbowych i podmiotom zewnętrznym oraz opracowywaniem
materiałów archiwalnych i przekazywaniem ich do właściwych archiwów, pracownicy Archiwum udzielali także innym pracownikom
NIK niezbędnej pomocy i porad w zakresie archiwizacji akt. Przeprowadzili też cykl szkoleń z zakresu użytkowania systemu informatycznego dla pracowników Izby, obejmujących korzystanie z wszystkich funkcjonalności systemu – modułu dla pracowników
archiwów, modułu dla pracowników przekazujących akta do archiwum oraz modułu wyszukiwania informacji.
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Uwagi ogólne
Rok 2008 zamyka kolejny etap działalności NIK. Zgodnie ze Standardami kontroli NIK, planowanie
długookresowe obejmuje okresy trzyletnie. W tym czasie badania kontrolne prowadzone są w ramach tych
samych głównych kierunków wyznaczonych uchwałą Kolegium NIK. Pozwala to na zebranie bogatszego
materiału porównawczego i umożliwia ocenę, czy stwierdzone fakty lub zjawiska były przypadkowe, czy też
wpisują się w dłuższy ciąg podobnych zdarzeń, co mogłoby wskazywać, iż stanowią fragment większego
procesu. Takie zaplanowanie działalności kontrolnej upoważnia – po zakończeniu każdego z owych trzyletnich
okresów – do szerszej nieco refleksji, niż możliwe byłoby to z perspektywy jednego tylko roku.
W latach 2006-2008 głównymi kierunkami kontroli były po raz pierwszy nie wybrane dziedziny aktywności
państwa, ale istotne jego cechy, przejawiające się w sposobie funkcjonowania administracji publicznej. Cechy
te, wyrażające idee służby obywatelom oraz cel podejmowanych przez nią działań, określone zostały jako
państwo przyjazne obywatelowi, państwo oszczędne i państwo gospodarne. Kontrole mające odpowiedzieć
na pytanie, w jakim stopniu aparat państwa urzeczywistnia te idee w praktyce, koncentrowały się wokół
kwestii związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, edukacją, funkcjonowaniem opieki
zdrowotnej, obsługą obywateli przez urzędy i służby publiczne, ochroną zdrowia, ekologią, rozwiązywaniem
problemów społecznych stanem finansów publicznych, infrastrukturą, zarządzaniem i gospodarowaniem
majątkiem Skarbu Państwa, a także obejmowały cały kompleks zagadnień wynikających z członkostwa Polski
w Unii Europejskiej. Znaczna liczba kontroli w tej sferze wynika z faktu, iż nasz kraj, jako pełnoprawny członek
Wspólnoty, korzysta z wszelkich przysługujących mu z tego tytułu praw, ale musi się również wywiązywać
z przyjętych na siebie obowiązków i przestrzegać obowiązujących w Unii reguł.
Kontrole przeprowadzone w minionym roku i dwóch poprzednich latach wykazały, że wymienione wyżej
pożądane cechy, jakimi powinno odznaczać się nowoczesne państwo, ciągle stanowią raczej idealny wzorzec,
niż realną rzeczywistość. NIK nie odnotowała zdecydowanej poprawy w wielu z istotnych dziedzin życia
społecznego i gospodarczego. Nie przybliżyło się również rozwiązanie problemów negatywnie rzutujących na
standard życia obywateli i ich poczucie bezpieczeństwa. Nie zmienił się też radykalnie styl pełnienia przez
organy administracji publicznej ich funkcji.
Tak więc nie osiągnęły satysfakcjonującego kształtu plany i koncepcje organizacji systemu opieki zdrowotnej,
której model i sposób działania ciągle nie przystają do potrzeb i oczekiwań obywateli. Nadal dostęp do wielu
podstawowych usług i świadczeń jest utrudniony, a ich jakość bywa niezadowalająca. Dochody publiczne nie
są pozyskiwane sprawniej, ani zgromadzone środki wydawane z lepszym pożytkiem. W dalszym ciągu mało
elastyczny i nieszczelny jest system podatkowy, wskutek czego nie wpływa do budżetu duża część należnych
mu dochodów. Nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, państwowe spółki i przedsiębiorstwa dbają
należycie o powierzone sobie mienie. Gospodarują nim często bez konkretnego planu, nie troszcząc się, że
publiczny majątek przynosi dochody nieadekwatne do jego wartości, a niekiedy nawet straty. Pewna poprawa
nastąpiła natomiast w dziedzinie absopcji środków unijnych, co wynika w znacznej mierze z przyjęcia do
wiadomości przez instytucje zaangażowane w ich przyznawanie i rozliczanie oraz przez beneficjentów, że
fundusze te obwarowane są szczegółowymi procedurami, a przed niewłaściwym ich wydatkowaniem chronią
specjalnie w tym celu opracowane systemy zabezpieczeń i mechanizmy kontrolne.
To niektóre tylko z mało optymistycznych wniosków wypływających z zakończonych w 2008 r. kontroli, wsparte
ustaleniami badań wcześniejszych. Jedną z zasadniczych przyczyn utrzymywania się wielu nierozwiązanych od
lat problemów stanowi niedostateczna sprawność struktur i organów państwa, wskutek czego nie wypełnia
ono w sposób zadowalający swoich funkcji organizacyjnych, planistycznych i administracyjnych. Brakuje jasno
określonej, spójnej wizji rozwoju poszczególnych sfer aktywności państwa, nie została także wypracowana
formuła działania, umożliwiająca administracji publicznej w pełni efektywne funkcjonowanie. Poza sytuacją
w dziedzinie ochrony zdrowia, świadczy o tym, m.in. przebieg prowadzonych opieszale i niekonsekwentnie
procesów przekształceń własnościowych, brak odpowiedniej reakcji na niewłaściwe zarządzanie publicznym
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majątkiem przez jego dysponentów, stawiających nierzadko własny interes przed publicznym, hamujące
rozwój gospodarczy opóźnienia w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, czy niewywiązywanie
się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych struktur i organizacji. Wyraźnym
symptomem braku niezbędnej sprawności administracji publicznej jest niewłaściwe wypełnianie obowiązków
przez niektóre organy inspekcji i nadzoru. Mankament ten był szczególnie widoczny w działalności prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego, który swoje zadania realizował w wielu wypadkach nierzetelnie i z naruszeniem
prawa, a także w funkcjonowaniu organów nadzoru budowlanego. Organy te nie wypełniały właściwie
swojej funkcji zarówno jako ogniwo systemu kontroli jakości wyrobów budowlanych, jak i w sprawowaniu
bezpośredniego nadzoru nad wznoszeniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.
Z dokonanych ustaleń wynika, że część zaplanowanych przedsięwzięć była od początku niewykonalna, tak
ze względów finansowych, jak i merytorycznych. Stanowiła raczej wyraz intencji niż realnych możliwości. To
rozejście się sił i zamiarów najbardziej spektakularny wymiar osiągnęło w dziedzinie obronności. Kontrole
przeprowadzone w Wojskach Lądowych i Siłach Powietrznych wykazały, iż efekty podejmowanych działań
były niezadowalające, ponieważ ich planowanie i realizacja przebiegały niewłaściwie, brakowało pełnego
rozeznania w warunkach i możliwościach wykonania przyjętych zobowiązań, zaś niezbędne do poniesienia
koszty i szanse podołania obciążeniom finansowym oszacowane zostały zbyt optymistycznie. Z podobnych
przyczyn Marynarka Wojenna nie osiągnęła zakładanego poziomu zdolności obronnych, wynikającego ze
zobowiązań podjętych przez Polskę wobec NATO i nie zdołała spełnić wymagań określonych standardami
Sojuszu, a wojskowa służba zdrowia nie była zdolna do pełnienia na wymaganym poziomie swoich funkcji
w zakresie medycyny pola walki. Również prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, mające służyć
modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a ich efekty okazały się
niewspółmierne do poniesionych nakładów finansowych.
W tej sytuacji niepokojącym zjawiskiem było trwonienie, a przynajmniej wykorzystywanie w stopniu
niewystarczającym posiadanych zasobów, środków i możliwości. Mimo widocznej ogólnej poprawy w obsłudze
środków unijnych, nadal zawodziły ustanowione dla nich systemy zarządzania i kontroli, instytucje zaangażowane
w realizację programów nie zawsze były odpowiednio przygotowane do pełnienia swoich funkcji, nie wszyscy
też beneficjenci posiedli umiejętność starannego, zgodnego z wymogami procedur przygotowania projektów
i sporządzania wniosków o dofinansowanie. A trzeba mieć świadomość, że brak skrupulatności i precyzji w tej
materii może mieć dotkliwe skutki. Przestrogą powinny być doświadczenia z realizacji projektów w dziedzinie
infrastruktury. Okazało się, że luki w stosowanym w Ministerstwie Transportu systemie kontroli i zarządzania
nie pozwalają mieć pewności, iż zrealizowanie projektów związanych z modernizacją linii kolejowych umożliwi
osiągnięcie założonych parametrów technicznych i eksploatacyjnych, co grozi zmniejszeniem przyznanych
na ten cel środków z Funduszu Spójności, a nawet całkowitym ich cofnięciem. Podobny efekt, w postaci
znacznego ograniczenia partycypacji środków unijnych, może mieć usytuowanie budowanej drogi ekspresowej
S8 niezgodnie z przebiegiem transeuropejskich sieci transportowych.
Przykładem marnotrawienia posiadanych możliwości jest gospodarka morska. Mimo korzystnego położenia
polskich portów w międzynarodowych korytarzach transportowych północ-południe, wzrost wielkości
przechodzących przez nie ładunków był w ostatnim dziesięcioleciu znacznie wolniejszy niż w innych portach
regionu Morza Bałtyckiego. Znacznie szybszy postęp pod tym względem odnotowały nie tylko porty niemieckie,
ale również estońskie i litewskie. Szczególnie niezadowalający był udział Polski w zyskującym coraz bardziej
na znaczeniu nowoczesnym transporcie kontenerowym. Głównym tego powodem są wieloletnie opóźnienia
w rozbudowie i unowocześnianiu infrastruktury komunikacyjnej, wynikające w znacznej mierze z braku
przemyślanej polityki transportowej państwa, w ramach której żegluga zostałaby zintegrowana z pozostałymi
elementami systemu transportowego.
Kolejne przeszkody w pełniejszym wykorzystaniu posiadanych atutów, to krępujące inicjatywę i utrudniające
rozwój przedsiębiorczości przepisy i procedury dotyczące działalności gospodarczej. Ich istnienie w wielu
wypadkach niczemu nie służy, a prowadzenie uciążliwych i pracochłonnych postępowań związanych
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z udzielaniem koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń nie jest wcale konieczne. Kontrole wykazały, że wydawane
były one często na podstawie niekompletnych wniosków, a zatem nie wszystkie żądane informacje były
rzeczywiście niezbędne. Po dopełnieniu tych formalności nie była systematycznie kontrolowana zgodność
wykonywanej przez przedsiębiorców działalności z warunkami wydanych koncesji, licencji, czy zezwoleń, co
z kolei każe się zastanowić nad celowością utrzymywania reglamentacji działalności gospodarczej w obecnych
rozmiarach. Resort gospodarki zdawał sobie wprawdzie sprawę z potrzeby zlikwidowania przynajmniej części
przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości, ale podejmowane w tym kierunku kroki nie przyniosły jak dotąd
odczuwalnych rezultatów. Niesprzyjający klimat dla biznesu, obok mało przekonywających zachęt finansowych
i zbyt anemicznych działań promujących Polskę, stanowił również jedną z istotnych przyczyn wysychania
strumienia inwestycji zagranicznych, stymulujących w niemałym stopniu rozwój gospodarczy kraju.
Na przebiegu ważnych procesów gospodarczych i społecznych, na realizacji planów i programów, w wielu
wypadkach zaważyło negatywnie nieprzestrzeganie prawa i – co gorsza – godzenie się z takim stanem rzeczy.
Organy państwa nie tylko same zbyt swobodnie traktowały obowiązujące przepisy, nie potrafiły wyegzekwować
honorowania uchwał Rady Ministrów, rozporządzeń, wieloletnich programów rządowych, ale nie były w stanie
nawet zapewnić zgodnego z ustalonymi zasadami biegu spraw w urzędach administracji publicznej.
Spóźnione podejmowanie czynności, przewlekłość postępowań, permanentne niedotrzymywanie obowiązujących terminów to nie przypadki szczególne, wynikające z przyczyn losowych czy znacznego skomplikowania
badanej materii, ale codzienna praktyka wielu urzędów i instytucji. Zakończone w 2008 r. kontrole
dostarczyły licznych tego przykładów. Okazało się, że sięgający wieluset milionów złotych wzrost zaległości
w poborze podatku akcyzowego od paliw płynnych spowodowany został głównie zbyt późnym ujawnieniem
nieprawidłowości przez urzędy kontroli skarbowej. Po kilku latach należności stały się z różnych przyczyn
nieściągalne, zaś przewlekłość prowadzonych przez izby celne postępowań w trybie odwoławczym powodowała
przedawnianie się zaległości. W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadmiernie przeciągała się
procedura rozpatrywania wniosków o umorzenie wierzytelności byłego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia
Rolnictwa. Ponad połowę wniosków weryfikowano ponad miesiąc, ale w niektórych przypadkach trwało to rok
i dłużej. Z opóźnieniem zweryfikowana została przez instytucje wdrażające niemal połowa skontrolowanych
wniosków o płatność, złożonych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tylko w co piątym przypadku dotrzymała 30-dniowego terminu,
w jakim winna podpisać umowy z beneficjentami po zakwalifikowaniu wniosków o wsparcie inwestycyjne
ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zbyt długo trwało także rozpatrywanie
odwołań beneficjentów od niekorzystnych dla nich decyzji.
To tylko niektóre z długiej listy podobnych przypadków, ujawnionych w wyniku kontroli. Tłumaczono je
najczęściej niewystarczającą obsadą kadrową, zmianami organizacyjnymi, rozbudowanym systemem obiegu
dokumentów, błędami pracowników i wielością nałożonych na nich zadań, a nawet faktem, iż ustawodawca
nie sprecyzował, w jakim terminie wniosek winien być rozpatrzony, choć wyraźne wskazania w tym względzie
zawiera Kpa.
Niedotrzymywanie ustalonych terminów nie było jedynie błędem czysto formalnym, bez dalszych ujemnych
skutków. O ile oczekiwanie na rozpatrzenie skargi na ogół nie miało dla skarżącego żadnych dotkliwych
konsekwencji, to przewlekanie postępowań o udzielenie dofinansowania ze środków unijnych mogło
spowodować ich częściową przynajmniej utratę. Brak staranności i opieszałość w egzekwowaniu opłat
i należności prowadziły często do uszczuplenia dochodów państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Długotrwałość postępowań podatkowych umożliwiała dłużnikom uchylanie się od spłaty należności. Zwlekanie
z poborem czynszu i działaniami windykacyjnymi oznaczało m.in. brak wystarczających środków na remonty.
Natomiast wielomiesięczne przeciąganie się postępowań i zbyt wolna obsługa wniosków młodych rolników
o udzielenie unijnej pomocy na wzmocnienie ekonomiczne nowo przejętych lub świeżo założonych gospodarstw
powodowały niejednokrotnie utratę przez nich prawa do ubiegania się o dofinansowanie, jeśli w tym czasie
przekroczyli 40. rok życia, a gospodarstwo prowadzili dłużej niż 12 miesięcy.
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Braki kadrowe rzeczywiście utrudniały funkcjonowanie niektórym jednostkom, szczególnie tym, których
pracownicy ze względu na specjalistyczne kwalifikacje byli poszukiwani na rynku pracy, a podmioty
gospodarcze oferowały im wynagrodzenie, jakiego nie była w stanie zapewnić administracja. NIK wielokrotnie
wskazywała na fluktuację i niedobór wykwalifikowanych pracowników w komórkach obsługujących środki
unijnych funduszy strukturalnych, jako na czynnik mogący negatywnie wpłynąć na ich pełne i terminowe
wykorzystanie. Podobnie było w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej czy w nadzorze budowlanym. Z drugiej
jednak strony część wakatów miała charakter pozorny, a ich utrzymywanie stanowiło rezultat świadomej
polityki kierownictw. Nie wykorzystywały one w całości limitów zatrudnienia, zaś zaoszczędzone w ten sposób
środki przeznaczały na podniesienie wynagrodzeń pozostałym pracownikom. Część obowiązków, których nie
można było wykonać ze względu na zbyt szczupłą obsadę kadrową, zlecano podmiotom zewnętrznym jako
usługi doradcze lub eksperckie, oraz własnym pracownikom, ale już w ramach prac zleconych.
Główną przyczyną powstawania wielu spośród ujawnionych w toku różnych kontroli nieprawidłowości jest brak
skutecznego nadzoru i słabość mechanizmów kontrolnych. Chodzi tu zarówno o nadzór systemowy organów
administracji nad całością spraw znajdujących się w ich kompetencjach, nadzór jednostek nadrzędnych nad
podporządkowanymi, wynikający z hierarchii służbowej nadzór przełożonych nad podwładnymi, jak i o nadzór
zlecających wykonanie określonych prac lub czynności nad ich wykonawcami – dysponentów środków
publicznych nad beneficjentami, zleceniodawców nad zleceniobiorcami itp.
W wielu instytucjach źle funkcjonował system kontroli wewnętrznej, co nie pozwalało w porę dostrzec
pojawienia się nieprawidłowości i wszcząć czynności naprawczych. Zbyt rzadko przeprowadzane były kontrole
lub audyty problemowe, poświęcone określonym zagadnieniom. Zaniechania takie tłumaczono m.in. brakiem
sygnałów o nieprawidłowościach. Tymczasem jednym z podstawowych błędów było właśnie koncentrowanie
się na kontrolach doraźnych, wszczynanych w wyniku złożonej skargi lub na polecenie jednostki nadrzędnej,
podczas gdy zasadą sprawowania funkcji kontrolnych powinny być kontrole planowe, prowadzone zgodnie
z przyjętymi założeniami i harmonogramami, obejmujące określone podmioty i tematy badań. Innym
powszechnie powtarzanym błędem było ograniczanie się do badania raportów i sprawozdań, zamiast
przeprowadzenia kontroli w siedzibie zleceniobiorcy lub w miejscu realizacji zadania.
Skuteczność nadzoru i wnikliwość kontroli najłatwiej ocenić po ich efektach. Na pewno nadzoru nie można uznać
za wystarczający, jeśli podległe struktury lub podmioty nie wywiązują się ze swoich obowiązków, wykonują je
niedbale, ślamazarnie, łamią przepisy prawa, lekceważą przyjęte procedury, nie dbają o interes publiczny ani
o stan powierzonego sobie majątku, dotacje wykorzystywane są niegodnie z przeznaczeniem, lekceważone
podstawowe zasady sprawozdawczości i rachunkowości. Zakończone w 2008 r. kontrole dostarczyły aż nadto
tego dowodów.
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Rozpatrując działania państwa w sferze społecznej, NIK interesowała się zarówno ich treścią, jak i formą. Dla obywatela są równie ważne oba te aspekty wzajemnych kontaktów. Przyjazne nastawienie państwa wobec jego słusznych potrzeb
i uprawnionych oczekiwań oznacza, iż pełni ono służebną rolę organizatora, przewodnika, a kiedy trzeba – również opiekuna,
uświadamiającego obywatelowi jego prawa i zachęcającego, by z nich korzystał. Państwo przyjazne, to również państwo kompetentne, sprawne instytucjonalnie, profesjonalnie zarządzane, ograniczające do niezbędnego minimum krępujące obywatela
przepisy i formalności. Nie mniej istotny jak wywiązywanie się przez państwo z jego obowiązków, jest sposób wypełniania
tych powinności. Życzliwy stosunek lub jego brak przejawia się w sposobie traktowania przez administrację i służby publiczne
obywatela występującego wobec nich w rolach podatnika, interesanta, pacjenta, mieszkańca i wielu innych. Administracja
publiczna winna pomagać mu w tych kontaktach, załatwiać jego sprawy terminowo, rzetelnie i z należytą starannością. Dlatego ten aspekt brano w szczególności pod uwagę badając działalność organów i urzędów administracji publicznej, reagując,
gdy działalność ta nie służyła obywatelowi, utrudniała realizację jego konstytucyjnych praw, a zamiast wspierać – faktycznie
utrudniała rozwiązywanie problemów. Prowadzone w 2008 r. kontrole poświęcone badaniu i ocenie funkcjonowania wspomnianych organów, zgrupowane zostały w dziesięciu obszarach badań, obejmujących kwestie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, przeciwdziałania bezrobociu, dostępności i jakości edukacji, funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
ochrony środowiska, działalności organów inspekcji i nadzoru, ekologii, zabezpieczenia społecznego oraz jakości i sprawności
obsługi obywateli przez urzędy i służby publiczne.
W sferze bezpieczeństwa państwa podejmowane działania niejednokrotnie nie przystawały do możliwości kraju i gospodarki. Kontrola przeprowadzona w Marynarce Wojennej, podobnie jak dwie inne, dokonane wcześniej w Wojskach Lądowych
i Siłach Powietrznych, ujawniła, że i w tym wypadku nie został osiągnięty zakładany poziom zdolności obronnych, wynikający
z wcześniejszych uzgodnień w ramach NATO. Nie przyniosły również oczekiwanych efektów kosztowne prace badawczorozwojowe, zaś wojskowa służba zdrowia nie była właściwie przygotowana do wypełniania na współczesnym polu walki zadań
określanych standardami Sojuszu. Świadczyło to o utrzymywaniu się tendencji do zbyt optymistycznej oceny możliwości Polski
i – co za tym idzie – do podejmowania zobowiązań, z których państwo nie było w stanie w pełni się wywiązać.
Z drugiej strony nie wszystkie posiadane atuty zostały w pełni wykorzystane. Świadczy o tym przykład żołnierzy zawodowych powracających do kraju po zakończeniu studiów, misji zagranicznych lub służby w strukturach NATO. Badania wykazały,
iż tylko niespełna połowa absolwentów uczelni i kursów zagranicznych bezpośrednio po ukończeniu nauki objęła wyższe
stanowiska służbowe, a wśród żołnierzy powracających ze służby w NATO propozycje awansu otrzymało nieco ponad 30%.
Tutaj, być może, w braku motywacji szukać należy przyczyn odchodzenia ze służby zawodowej rosnącej liczby żołnierzy,
którzy poza granicami kraju zdobyli nowe doświadczenia i wysokie umiejętności.
W obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, w sposób zadowalający wywiązywali się ze swoich zadań dzielnicowi w Policji. Mimo trudnych warunków, w jakich pracowali i nadmiaru obowiązków, mieli poważny udział w ograniczeniu pospolitej
przestępczości oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Również Państwowa Straż Pożarna była na ogół właściwie przygotowana do zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i minimalizowania ich skutków. Ale nie można też nie zauważyć zaniedbań, które sprawiły, iż nie doszło do zintegrowania systemów łączności i informatyki służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne – Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Nie mogło to pozostawać bez wpływu na
ich współpracę w sytuacjach wymagających koordynacji działań.
Nie poprawiły się natomiast bezpieczeństwo i warunki podróżowania osób korzystających z komunikacji kolejowej. Zakończona w 2007 r. kontrola wykazała, że zarządcy infrastruktury, przewoźnicy pasażerscy i Straż Ochrony Kolei nie potrafili zapobiec nie
tylko naruszeniom ładu i porządku, ale także kradzieżom i dewastacji urządzeń wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo
ruchu pociągów. Kolejna kontrola, której tematem był stan techniczny i przygotowanie dworców kolejowych do obsługi pasażerów,
dopełniła ten niekorzystny obraz. W wyniku braku dbałości oraz rezygnacji z wielu jeszcze do niedawna podstawowych funkcji,
dworce stały się miejscem niebezpiecznym i nieprzyjaznym dla podróżnych, w którym próżno szukać toalet, poczekalni, świetlic,
przechowalni bagażu, automatów telefonicznych, a nawet kas biletowych i rozkładów jazdy. Stopniowa degradacja techniczna,
pogłębiający się regres funkcjonalny, a także brak jasnych reguł zarządzania poszczególnymi składnikami infrastruktury przez
różne podmioty powodują, iż tereny i obiekty dworcowe sprawiają niejednokrotnie wrażenie ziemi niczyjej.
Wymierny sukces, choć będący zasługą zarówno administracji publicznej, jak i pomyślnej koniunktury, miał miejsce na
rynku pracy. Efektem realizacji licznych programów aktywizacji zawodowej, które w ciągu 2,5 roku objęły niemal 1,8 mln
osób poszukujących zatrudnienia, był spadek poziomu bezrobocia i powstanie nowych miejsc pracy. Na uwagę zasługują
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szczególnie wyniki szkoleń dla bezrobotnych organizowanych przez powiatowe urzędy pracy i wysoki wskaźnik ponownego
zatrudnienia uczestników kursów. Słabą stroną tych wszystkich przedsięwzięć był natomiast fakt, iż brali w nich udział głównie
najaktywniejsi, najczęściej przed 45. rokiem życia, nie udało się natomiast zainteresować zdobyciem nowych umiejętności ani
wystarczająco zmotywować do przezwyciężenia inercji osób zaawansowanych wiekowo, o niskich kwalifikacjach, długotrwale
bezrobotnych.
Przypadkiem szczególnym funkcjonowania rynku pracy był nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu
terytorialnego. Kontrole przeprowadzone w dwóch różnych województwach przyniosły rezultaty niemal identyczne, co pozwala
mówić już nie o przypadkach czy uchybieniach, ale o mechanizmach. Znaczna część stanowisk urzędniczych obsadzana była
z pominięciem lub naruszeniem zapisanej w ustawie o pracownikach samorządowych zasady otwartego i konkurencyjnego
naboru. Kierownicy kontrolowanych jednostek, chcąc zatrudnić upatrzonego kandydata, stosowali różne formy obejścia obowiązującego prawa. Należały do nich tzw. rekrutacja wewnętrzna czyli obsadzenie stanowiska osobą już zatrudnioną w urzędzie, powierzanie funkcji na zasadzie pełnienia obowiązków, nieraz na długie miesiące i lata, oraz organizacja konkursów z tak
sprecyzowanymi warunkami, że mogła je spełnić jedynie wybrana osoba. Opór pracodawców przed stosowaniem niechcianego przepisu przyniósł w końcu rezultaty – nowa, obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o pracownikach samorządowych
sankcjonuje w znacznej mierze opisane praktyki.
W badaniach związanych z nauką NIK zwróciła uwagę na niewłaściwie przygotowaną i niekonsekwentnie realizowaną
reorganizację wyższego szkolnictwa wojskowego. Jednym z ubocznych jej skutków był malejący dopływ młodej kadry do
jednostek wojskowych, niezaspokajający zapotrzebowania Sił Zbrojnych RP; jednocześnie uczelnie wojskowe nie wykorzystywały w pełni swojej bazy materialnej i kadry naukowo-dydaktycznej, nie były realizowane w całości plany studiów i programy
kształcenia, nie były też wykorzystywane dotacje budżetowe na badania.
Pewne zastrzeżenia wzbudziło również nieprzestrzeganie przez publiczne wyższe uczelnie trybu uzyskiwania stopni naukowych, z drugiej zaś strony – słabe efekty kształcenia na studiach doktoranckich, zbyt mała liczba wszczętych postępowań
o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, oraz skromna liczba uzyskanych stopni i tytułów. Z kolei
dynamiczny w ostatnim czasie rozwój studiów podyplomowych, których ukończenie umożliwiało uzyskanie niektórych uprawnień lub licencji zawodowych, nie zawsze szedł w parze z jakością kształcenia i dbałością, by studia te, poza świadectwem
ukończenia, rzeczywiście dawały rzetelną wiedzę i dobrze przygotowywały do wykonywania zawodu. W ocenie NIK, organizowanie i prowadzenie tej formy kształcenia nie doczekało się jak dotychczas dostatecznego uregulowania w przepisach
prawnych, nie zostały bowiem określone – poza studiami nauczycielskimi – standardy nauczania, ani warunki jakie muszą
spełniać uczelnie, aby prowadzić studia podyplomowe.
Pozytywnie oceniono zaś realizację zadań przez Polską Akademię Nauk. Chodzi tu zarówno o prowadzenie badań, kształcenie kadry oraz współdziałanie ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi, jak i o ważny głos Prezydium PAN
w istotnych kwestiach strategicznych, dotyczących dróg rozwoju i finansowania badań naukowych w Polsce. Akademia niewywiązywała się natomiast właściwie z roli zarządcy pozostawionych do jej dyspozycji środków trwałych, o czym świadczyć
może fakt, iż dopiero w 2006 r. przeprowadzona została pierwsza, nadal niepełna inwentaryzacja rzeczowych składników jej
majątku.
Kilka istotnych wniosków wypływa z badań przeprowadzonych w obszarze oświaty. Kontrola poświęcona wypełnianiu
obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat wykazała, że administracja oświatowa nie poświęcała temu problemowi
należytej uwagi. Niedostateczne zainteresowanie zjawiskiem przedwczesnego porzucania nauki przez młodych ludzi oraz
brak wiarygodnych informacji o jego skali może utrudnić podjęcie działań mających na celu ograniczenie grupy zagrożonej
wykluczeniem z systemu edukacyjnego, a jednocześnie podatnej na demoralizację. Inna kontrola wykazała, że niewypełnianie
przez uczniów obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki sprzyjało nagannym zachowaniom. Mimo iż zapobieganiu patologiom w kontrolowanych szkołach poświęcano wiele uwagi i nawet odnotowano na tym polu pewne sukcesy, to nadal miały
w nich miejsce liczne przypadki zachowań agresywnych wobec rówieśników oraz osób dorosłych, a także kradzieże, wandalizm i próby samobójcze. Przeciwdziałania tym zagrożeniom nie ułatwiały zbyt liczne klasy, nienajlepsza współpraca rodziców
z nauczycielami, wreszcie brak wystarczającej liczby pedagogów i psychologów.
Wzrastające zapotrzebowanie na usługi szkolnictwa niepublicznego stało się w niektórych wypadkach okazją do tworzenia placówek nastawionych wyłącznie na zysk. O ile działalność szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży nie budziła większych zastrzeżeń, to znaczna część placówek dla dorosłych nie wypełniała właściwie zadań
dydaktycznych. Szkoły te nie wymagały przedstawienia dokumentów uprawniających do kontynuowania nauki, tolerowały
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liczne nieobecności na zajęciach, nie przestrzegały planów i programów nauczania, niektóre z nich dodatkowo zawyżały liczbę
uczniów, by otrzymać wyższe dotacje. Niezadowalająca była także efektywność kształcenia, mierzona odsetkiem słuchaczy
promowanych i kończących szkoły – zdarzało się, że na koniec semestru promocję uzyskiwał najwyżej co dziesiąty.
Przebudowy wymaga funkcjonujący od 2000 r. system nauczycielskiego awansu zawodowego. Początkowo odegrał on
pozytywną rolę stymulatora, przyczyniając się do podniesienia rangi zawodu, skłaniając nauczycieli do podwyższania kwalifikacji i zdobywania kolejnych szczebli profesjonalnej kariery, obecnie jednak wiele wskazuje na to, że jego potencjał się wyczerpał. Aby mógł w dalszym ciągu wypełniać wyznaczoną mu funkcję, niezbędne są zmiany motywujące nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego, uwzględniające fakt, iż większość z nich przeszła już całą istniejącą obecnie ścieżkę awansu.
Nie uległa widocznej poprawie sytuacja w ochronie zdrowia. Nadal nierozwiązane pozostają podstawowe kwestie decydujące o organizacji i funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej: opracowanie i wprowadzenie w życie efektywnego modelu
finansowania świadczeń, określenie koszyka usług zdrowotnych, zapewnienie wszystkim uprawnionym równego i nieskrępowanego dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. Brak stabilnej koncepcji finansowania i funkcjonowania
służby zdrowia wnosił do podejmowanych działań element niepewności i tymczasowości. Nie służyło to opracowywaniu planów w dłuższym horyzoncie czasowym, o czym świadczyły kolejne podejmowane i zarzucane próby reform, takich jak przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego czy stworzenie krajowej sieci
szpitali. Częste zmiany, a przede wszystkim brak pewności, czy będą one trwałe, uniemożliwiły np. realizację obiecującej strategii opracowanej przez samorząd województwa łódzkiego, której celem było podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców
regionu, m.in. drogą poprawy dostępu do lecznictwa szpitalnego, co wymagałoby jednak dość kosztownej przebudowy sieci
placówek ochrony zdrowia w województwie oraz poprawy stanu ich infrastruktury.
Środki na finansowanie systemu opieki zdrowotnej nie zawsze wydawane były legalnie i racjonalnie. Kontrola przeprowadzona w Narodowym Funduszu Zdrowia ujawniła znaczną skalę nieprawidłowości finansowych, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów regulujących sposób wydatkowania środków publicznych. Ale chodzi tu nie tylko o zadośćuczynienie
literze prawa. Mimo znacznych i ciągle niezaspokojonych potrzeb, do końca 2007 r. NFZ nie zdołał wydać pokaźnych środków
przeznaczonych na opłacenie świadczeń medycznych, zaś wartość zakontraktowanych a niewykonanych świadczeń w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła dwuipółkrotnie.
Ciągle nie spełniała oczekiwań podstawowa opieka zdrowotna, która w zamyśle twórców reformy z 1999 r. miała stać się
podstawą i zasadniczym ogniwem procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Nie udało się też zmienić ukierunkowania
opieki medycznej z leczenia schorzeń na zapobieganie chorobie. Realizacja programu mającego ograniczyć epidemie chorób
sercowo-naczyniowych spowodowała wprawdzie poprawę dostępu do zabiegów stosowanych w stanach zagrożenia życia,
ale wydłużył się czas oczekiwania na planowe zabiegi i porady ambulatoryjne, zaniedbywana była profilaktyka i rehabilitacja
kardiologiczna. W znacznej mierze fikcją okazała się profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Kulała współpraca pomiędzy różnymi szczeblami i ogniwami systemu, brakowało przepływu danych o stanie zdrowia
pacjentów i informacji o udzielonych im świadczeniach. Wszystko to powodowało, że system ochrony zdrowia nie sprawiał
wrażenia spójnej całości, ale przypominał raczej sumę słabo powiązanych ze sobą, nieskoordynowanych działań.
Większych zmian nie widać również w obszarze ekologii. Właściwe organy i służby nadal nie egzekwują wystarczająco skutecznie przepisów mających chronić środowisko naturalne przed wprowadzaniem do niego szkodliwych substancji
i zanieczyszczeń. Równie niepokojący jest fakt, iż w wielu wypadkach brakuje niezbędnych uregulowań prawnych, nie ma
zatem nawet narzędzi umożliwiających skuteczne przeciwstawienie się działaniom niekorzystnie wpływającym na środowisko
i warunki życia obywateli. Opieszałość widoczna jest nawet w przypadkach określonych międzynarodowymi porozumieniami
czy zobowiązaniami podjętymi przez Polskę w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Niejednokrotnie brakuje również
wystarczających środków finansowych na prowadzenie badań, monitoringu, lub niewydolny system finansowania nie pozwala
na właściwe ich wykorzystanie. Przede wszystkim brakuje jednak determinacji, przekonania o istotnym znaczeniu ekologii dla
jakości życia oraz chęci działania. Potrzeba ochrony środowiska przyrodniczego przed dewastowaniem ciągle jeszcze bywa
uważana za kosztowny luksus, nie zaś za ważny element polityki zrównoważonego rozwoju. Znaczna część zaniedbań, przeoczeń, niedostatków nadzoru i kontroli nad odpowiednimi służbami, jest tego praktyczną konsekwencją.
Kontrole wykazały m.in., że zbyt wolno przebiegały prowadzone przez organy administracji państwowej działania związane z ochroną obszarów należących do sieci Natura 2000. Mimo że Polska miała obowiązek przedstawienia listy takich obszarów zanim stała się członkiem Wspólnoty, proces ich typowania nie został zakończony jeszcze w 2007 r. Nie została w pełni
wprowadzona w życie unijna dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska i ich kontroli.
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W przypadku konwencji bazylejskiej i transgranicznego przemieszczania odpadów Polska wykonała tylko część postanowień:
wyznaczyła władze kompetentne do wydawania decyzji w tej mierze, nie zapewniła natomiast skutecznej kontroli obrotu odpadami. Z kolei brak trzech rozporządzeń Ministra Środowiska, regulujących sposób i formy prowadzenia monitoringu wód oraz
oceny ich stanu, utrudnił badania związane z ochroną środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.
Przykładem braku koncepcji oraz decyzji jest kwestia organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Mimo szybkiego rozprzestrzeniania się upraw takich roślin i światowej ekspansji produktów zawierających GMO, szczególnie w żywieniu zwierząt,
nie zostały przeprowadzone badania, które potwierdziłyby lub wykluczyły negatywny wpływ biotechnologii na zdrowie ludzi
i środowisko przyrodnicze. Minister Środowiska, nie stosując się do dyspozycji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z 2001 r., nie opracował projektu krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego ani wynikającego z niej programu
działania. Co więcej, wspomniany przepis nie reguluje wielu szczegółowych kwestii, wskutek czego rośliny genetycznie zmodyfikowane mogą być uprawiane bez ograniczeń i zezwoleń.
Jeśli chodzi o jakość i sprawność obsługi obywateli przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne, to nie zawsze
można je było uznać za zadowalające. O ile forma kontaktów nie budziła na ogół zastrzeżeń, to nie da się powiedzieć tego samego o sposobie załatwiania spraw i efektach podejmowanych działań. Widoczne to było w wielu dziedzinach i miało wymiar
istotny z punktu widzenia obywatela.
Skontrolowane przedsiębiorstwa gazownicze dostarczały wprawdzie odbiorcom produkt odpowiedniej jakości, ale wykorzystując swą monopolistyczną pozycję na lokalnych rynkach starały się narzucić im w umowach niekorzystne warunki dystrybucji gazu, m.in. przerzucając na nich część kosztów własnych i handlowego ryzyka. Nie były skutecznie chronione interesy
klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów koncentrował się
na rozpatrywaniu skarg, nie prowadził natomiast systemowego monitoringu mediów, stron internetowych banków ani materiałów reklamowych i informacyjnych, co pozwoliłoby mu w porę wychwycić przypadki nieprawidłowości oraz nieuprawnionych
praktyk. Aktywność UOKiK byłaby tym bardziej pożądana, że poziom wiedzy konsumenckiej w polskim społeczeństwie i świadomość posiadanych praw są ciągle niedostateczne. Badania wykazały bowiem, że jedynie połowa ankietowanych znała swoje uprawnienia, przysługujące im przy zakupie towarów czy zaciąganiu kredytu. Brak podstawowej wiedzy w tym względzie
udowodniła również kontrola działalności powiatowych rzeczników konsumentów, która wykazała ponadto, iż urząd ten nie
zadomowił się jeszcze w społecznej świadomości, jego zadań i kompetencji nie są w pełni świadomi konsumenci, samorządy
powiatowe, ani sami rzecznicy, pełniony bywa w sposób bardzo zróżnicowany i takie też są efekty prowadzonych działań.
Dość sprawnie funkcjonował system przyjmowania i rozpatrywania skarg w naczelnych organach administracji rządowej,
a przynajmniej w czterech skontrolowanych ministerstwach. Nie było problemów ze złożeniem zażalenia na zaniedbanie lub
niewłaściwe wykonywanie zadań przez konkretne organy bądź ich pracowników, naruszenie prawa, czy też nieodpowiednie
załatwianie spraw. Skargi były rejestrowane, trafiały do właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych, odpowiednie komórki koordynowały i nadzorowały ich załatwianie. Jednakże co piąta, a w jednym z ministerstw co trzecia skarga rozpatrzona
została z dość znacznym opóźnieniem. Znacząca skala opóźnień w załatwianiu skarg mogłaby zostać ograniczona, gdyby
ministerstwa wywiązywały się z wynikającego z Kpa obowiązku wyznaczenia nowego, przedłużonego terminu załatwienia
skargi. W wielu wypadkach, gdy konieczne było zgromadzenie dodatkowych dokumentów lub czasochłonne wyjaśnianie sprawy
w innych jednostkach, nie informowano o tym skarżących i nowego terminu nie wyznaczano. W opinii NIK, takie zaniechania
niekorzystnie wpływały na wizerunek urzędu publicznego.
Wizerunek ten doznawał uszczerbku również w wielu innych sytuacjach. Najbardziej wówczas, gdy urząd publiczny nie radził sobie ze swoimi zadaniami, jego poczynania nie budziły zaufania obywateli, sam nie przestrzegał prawa lub nie reagował
na jego łamanie, choć miał taki obowiązek z racji swoich kompetencji. Na pewno na ów wizerunek nie wpływały dodatnio m.in.
nierozwiązane od dłuższego czasu problemy lecznictwa, mało konsekwentne i niezdecydowane działania w dziedzinie ochrony środowiska, budzące różnorakie wątpliwości działania organów nadzoru budowlanego, naginanie prawa przy zatrudnianiu
urzędników, niemożność sprawnego zorganizowania regionalnych przewozów pasażerskich, czy też nierespektowanie praw
obywateli i ciągle nieuregulowany problem reprywatyzacji oraz rekompensat za mienie utracone w latach 1944-1962.
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1.

1.

Wyniki
ważniejszych kontroli

1. Kontrola osiągania przez Marynarkę Wojenną
zdolności obronnych związanych z procesem planowania obronnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego [por. zał. nr 4, str. 43] wykazała, że w latach
2005-2006 nie zdołała ona spełnić wymagań określonych
standardami NATO, wskutek czego nie osiągnęła poziomu
zdolności obronnych, wynikającego ze zobowiązań podjętych przez Polskę wobec sojuszu.
Głównym powodem opóźnień były rozbieżności między
planowanym a realizowanym zakresem zadań, spowodowane zbyt optymistyczną oceną finansowych i merytorycznych
możliwości podołania związanym z tym obciążeniom. NIK
zwróciła uwagę, że nie był to pierwszy taki przypadek. Podobne oceny zostały sformułowane po zakończonej w 2005 r.
kontroli obejmującej Wojska Lądowe oraz w rok później,
w wyniku kontroli przeprowadzonej w Siłach Powietrznych.
W obu wypadkach NIK oceniając efekty podejmowanych
działań, wskazała na nieprawidłowości w ich planowaniu
i realizacji, przede wszystkim na brak pełnego rozeznania
warunków i możliwości wykonania przyjętych zobowiązań
oraz niewłaściwe oszacowanie niezbędnych kosztów.

2.

Oceniając realizację prac badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych w zakresie modernizacji technicznej
Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 (I półrocze) [por. zał.
nr 4, str. 46], NIK uznała, że nie został osiągnięty założony cel,
którym było wdrożenie seryjnej produkcji zaawansowanych
technicznie, sprawnych urządzeń, umożliwiających Siłom
Zbrojnym RP wykonywanie zadań zarówno w strukturach
narodowych, jak i sojuszniczych.
Zdaniem NIK, efekt prac badawczo-rozwojowych
okazał się niewspółmierny w stosunku do oczekiwań
i poniesionych nakładów, nie odegrał też spodziewanej
roli w unowocześnieniu polskiej armii. Kosztem niemal pół
miliarda złotych wydatkowanych z budżetu państwa wyprodukowano jedynie pojedyncze egzemplarze urządzeń.
Niektóre z nowych konstrukcji w ogóle nie trafiły na wyposażenie sił zbrojnych, ponieważ prace nad nimi zostały
przerwane, mimo znacznego już zaawansowania. W tej
sytuacji zasadnym staje się pytanie, czy obrana koncepcja
technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP drogą inicjowania kosztownych prac rozwojowych jest słuszna i rokuje
szanse pozyskania dla polskiej armii nowego typu uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a przeznaczone na ich prowadzenie środki publiczne spożytkowywane są gospodarnie
i w sposób celowy.
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3. Podobnie oceniony został stan

przygotowania
wojskowej służby zdrowia w zakresie medycyny pola
walki do wykonywania zadań zgodnych ze standardami NATO [por. zał. nr 4, str. 48]. Służba ta nie była zdolna
do pełnienia swoich funkcji na poziomie odpowiadającym
wymogom Sojuszu, przede wszystkim z powodów organizacyjnych.
Do osiągnięcia zadowalającego stanu brakowało zarówno personelu, jak i nowoczesnego sprzętu i materiałów.
Zdaniem NIK, aktualny system zabezpieczenia medycznego
okazał się niewydolny, a posiadany sprzęt nie spełniał wymagań współczesnego pola walki.

4.

Za skuteczny uznany został funkcjonujący system
przydziałów mobilizacyjnych pracowników wojska do
obsady stanowisk służbowych (funkcji wojskowych)
i stanowisk pracowniczych określonych w etatach instytucji i jednostek wojskowych na czas wojny [por.
zał. nr 4, str. 50]. Nadawanie przydziałów mobilizacyjnych
oraz pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych ma na celu
zapewnienie w sytuacji konfliktu zbrojnego pełnej obsady
stanowisk, określonych w etatach jednostek wojskowych,
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przydziały mobilizacyjne umożliwiają wyznaczenie żołnierzy rezerwy na stanowiska wojskowe, zaś pracownicze przydziały
mobilizacyjne – przeznaczenie osób do objęcia stanowisk
określonych etatem czasu wojny.
Przyjęte rozwiązania prawne oraz wypracowane mechanizmy działania pozwalają – w ocenie NIK – na efektywne
zarządzanie zasobami kadrowymi oraz zapewnienie jednostkom pełnej obsady stanowisk wojskowych i pracowniczych na wypadek wojny. W niektórych wypadkach właściwa
terytorialnie wojskowa komenda uzupełnień nie zapewniła
jednak mobilizacyjnego zapełnienia wakatów na wszystkie
stanowiska pracownicze. Powodem było opieszałe przygotowywanie i przesyłanie do WKU zapotrzebowań, przedłużająca się procedura nadawania przydziałów, a także brak
w zasobach WKU osób posiadających wykształcenie, zawód
lub specjalność wymagane etatem jednostki. W tej sytuacji
wakaty niejednokrotnie zapełniane były żołnierzami rezerwy o niewłaściwej specjalności. Tak działo się szczególnie
wówczas, kiedy WKU uzupełniały potrzeby mobilizacyjne
kilkudziesięciu jednostek wojskowych, a jej zasoby kadrowe
były zbyt szczupłe w stosunku do potrzeb. Znacznie rzadziej
podobne sytuacje miały miejsce w wypadku pracowniczych
przydziałów mobilizacyjnych. Najczęściej były one nadawane obecnym pracownikom wojska, na te same stanowiska,
które zajmowali aktualnie. Przepisy nie pozwalają jednak na

nadawanie takich przydziałów osobom, które ukończyły 60.
rok życia, mimo iż stanowią one liczącą się grupę pracowników wojska, często posiadających wysokie kwalifikacje
i duże doświadczenie. Zdaniem NIK należałoby rozważyć
stworzenie takiej możliwości.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w przygotowaniu i szkoleniu żołnierzy rezerwy. W kilku skontrolowanych jednostkach nie były przeprowadzane ćwiczenia
poprzedzające nadanie przydziału, albo ich program nie
odpowiadał wytycznym. Obowiązujące regulacje prawne nie
przewidują również możliwości wezwania na przeszkolenie
wszystkich osób posiadających nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne – szkolenia takie obejmują wyłącznie
aktualnych pracowników wojska. Wpływa to negatywnie
na jakość uzupełnień, ponieważ ćwiczenia poprzedzające
nadanie przydziału są najlepszym sposobem sprawdzenia
przydatności danej osoby na wyznaczonym stanowisku.
Równie istotne jest organizowanie dla żołnierzy rezerwy
systematycznych ćwiczeń, celem utrwalenia posiadanych
kwalifikacji oraz zapoznania ich ze zmianami zachodzącymi
w wyposażeniu i uzbrojeniu jednostek.
Nie budził większych zastrzeżeń stopień wyposażenia
WKU w sprzęt komputerowy, choć nie został jeszcze zakończony proces przenoszenia do systemu informatycznego
danych zawartych w kartach ewidencyjnych, wskutek czego
ewidencja wojskowa prowadzona była równolegle za pomocą ksiąg i kart papierowych. Utrudnienie w funkcjonowaniu
systemu nadawania przydziałów mobilizacyjnych stanowił
natomiast brak dostępu WKU do baz Centralnej Ewidencji
Pojazdów i Kierowców oraz Krajowego Rejestru Karnego.
NIK zwróciła uwagę, iż przygotowywana profesjonalizacja polskiej armii pociągnie za sobą istotne zmiany w badanych kwestiach. Ich skutkiem będzie znaczne zmniejszenie
istniejących zasobów kadrowych, ponieważ obywatele nie
będą już powoływani do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Obecny stan zaawansowania związanych z tym prac
uniemożliwił jednak NIK sformułowanie opinii o projektowanych rozwiązaniach.

5.

Podjęta w związku z licznymi interpelacjami i zapytaniami poselskimi oraz publikacjami prasowymi kontrola
wykorzystania przez Siły Zbrojne RP kwalifikacji żołnierzy zawodowych nabytych na studiach za granicą oraz
w służbie w strukturach NATO i podczas misji zagranicznych [por. zał. nr 4, str. 47] nie potwierdziła większości sygnałów o problemach ze spożytkowaniem zdobytych
przez nich umiejętności i doświadczeń. Stwierdzone jednak
przypadki nieprzestrzegania procedur obsady stanowisk,
niewłaściwego rozeznania potrzeb jednostek wojskowych

przy typowaniu żołnierzy zawodowych na szkolenia za granicą, niewydolności struktur kadrowych, niewłaściwego prowadzenia ewidencji kadrowej, a także nieskutecznej kontroli
wewnętrznej.
Przydziały służbowe absolwentów uczelni i kursów zagranicznych oraz żołnierzy powracających z misji zagranicznych umożliwiały – w ocenie NIK – wykorzystanie ich kwalifikacji w procesie szkolenia i na stanowiskach w jednostkach
organizacyjnych współpracujących z NATO lub funkcjonujących w jego strukturach. Mimo to w okresie od połowy
2004 r. do połowy 2007 r. tylko 38% absolwentów uczelni
i kursów zagranicznych objęło wyższe stanowiska bezpośrednio po ukończeniu nauki. Pozostali kontynuowali służbę
na dotychczasowych lub równorzędnych stanowiskach, albo
zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej.
Stwierdzono, iż we wszystkich skontrolowanych jednostkach, poza Departamentem Kadr MON, teczki akt personalnych żołnierzy były niekompletne. Nie mogły więc stanowić
rzetelnej podstawy do podejmowania decyzji personalnych.
Jednym ze skutków takiego stanu było „szukanie stanowisk”
dla żołnierzy powracających ze służby w międzynarodowych
strukturach wojskowych oraz w przedstawicielstwach wojskowych i zespołach łącznikowych. W rezultacie spośród
361 żołnierzy powracających ze służby w NATO w latach
2004-2007, aż 248 nie otrzymało propozycji objęcia wyższych stanowisk, mimo iż zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami polityki kadrowej w Siłach Zbrojnych RP,
stanowiska służbowe w strukturach NATO przygotowywały
żołnierzy do objęcia po powrocie do kraju stanowisk wyższych niż zajmowane przez nich uprzednio.
Niepokojącym zjawiskiem była rosnąca liczba odchodzących ze służby zawodowej żołnierzy posiadających wysokie
umiejętności i doświadczenie zdobyte poza granicami kraju.
Stosunek służbowy wypowiadali najczęściej podoficerowie
zawodowi – stanowili oni prawie 80% spośród ponad tysiąca żołnierzy powracających z zagranicy, którzy zwolnili się
z zawodowej służby wojskowej we wspomnianym okresie.
Zwolnieniom sprzyjał brak systemu motywującego żołnierzy
do kontynuowania służby zawodowej, z drugiej zaś strony
– dogodne warunki odchodzenia na wcześniejszą emeryturę
wojskową.
Do powstania ujawnionych nieprawidłowości przyczyniły
się dodatkowo takie okoliczności, jak długotrwała restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP, nieustabilizowana struktura korpusów osobowych kadry zawodowej i brak wystarczającej
liczby specjalistów pionu kadrowego. Niekorzystny wpływ
na sprawność zarządzania kadrami resortu oraz prawidłowość stosowania obowiązujących procedur i przepisów miała też przedłużająca się budowa zintegrowanego Systemu

195

1.

1.

Informatycznego Zarządzania Zasobami Kadrowymi resortu
obrony narodowej „PERSONEL”, którego brak utrudniał dostęp do danych osobowych i informacji o stanowiskach oraz
obieg aktualnych informacji kadrowych. Kontrola wykazała
również niewystarczający nadzór służbowy nad działalnością kadrową w jednostkach wojskowych, nie obejmował on
bowiem kwestii prawidłowości wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe, poprawności opiniowania
i prognozowania przebiegu służby, a także poprawności prowadzonej ewidencji.

6. Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej granica
Polski z państwami nienależącymi do wspólnoty stała się
zewnętrzną granicą Wspólnoty. Nałożyło to na nasz kraj
obowiązek zagwarantowania odpowiedniej ochrony już nie
tylko własnego terytorium, ale również pozostałych państw
przed niepożądanymi osobami i towarami. Aby możliwa
była skuteczna kontrola ich przepływu, niezbędne było m.in.
odpowiednie przygotowanie istniejących 16 drogowych i 14
kolejowych przejść granicznych na liczącej prawie 1,2 tys.
km granicy z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz
z Ukrainą. Kontrola utrzymywania drogowych i kolejowych przejść granicznych na północno-wschodnim
i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach
2006-2008 (I kw.) [por. zał. nr 4, str. 78] pozwoliła stwierdzić,
że Polska wywiązuje się z tego zadania na ogół poprawnie,
choć proces rozbudowy i modernizacji infrastruktury granicznej nie został jeszcze zakończony.
Istotna rola przypada w nim wojewodom. Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej, właściwy wojewoda jest
zobowiązany do finansowania i utrzymywania przejść granicznych w stanie umożliwiającym przeprowadzenie sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, kontroli granicznej,
celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej,
radiometrycznej oraz jakości artykułów rolno-spożywczych.
Do jego obowiązków należy m.in. udostępnianie organom
przeprowadzającym kontrolę niezbędnych urządzeń i sprzętu technicznego, odpowiednio wyposażonych pomieszczeń,
dostaw wody i energii elektrycznej, a także administrowanie
pozostającymi w jego zarządzie obiektami oraz planowanie
i wykonanie inwestycji.
Jak wykazała kontrola, proces ten przebiegał inaczej
w wypadku przejść drogowych i kolejowych. Na tych pierwszych, prowadzone od kilku lat prace inwestycyjne przyczyniły
się do znaczącej poprawy infrastruktury technicznej i warunków pracy funkcjonariuszy oraz sprawniejszego przeprowadzania kontroli. Natomiast infrastruktura przejść kolejowych
nadal nie jest dostosowana do potrzeb służb granicznych,
a jej stan wymaga pilnej modernizacji i znacznych nakładów
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inwestycyjnych. Prace nad ich unowocześnieniem napotykają
jednak na poważne przeszkody natury formalnej. Nieruchomości, na których zlokalizowane są przejścia kolejowe, stanowią własność spółek handlowych PKP SA, nie zaś Skarbu
Państwa, co nie pozwala wojewodom na prowadzenie w tych
miejscach inwestycji. NIK wskazywała na niespójność odnośnych aktów prawnych już po kontroli dotyczącej przygotowania organów administracji rządowej w związku z wejściem
Polski do strefy Schengen. Również zainteresowani wojewodowie wielokrotnie informowali Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zaistniałej sytuacji. W kwietniu 2007 r. służby
MSWiA wystąpiły z inicjatywą zmian legislacyjnych, ale proponowany sposób ich wprowadzenia oprotestowało Ministerstwo
Finansów. Kolejne prace legislacyjne MSWiA podjęło dopiero
na początku 2008 r. W projekcie ustawy o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw planuje się
zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej umożliwiające wojewodom zlecanie właścicielowi gruntów lub obiektów
kolejowych przejść granicznych realizacji swoich zadań na
podstawie zawartej umowy, z jednoczesnym przyznaniem
dotacji celowej. Proponowane zmiany nie rozwiązują jednak
w pełni problemu, ponieważ nie zobowiązują władających
gruntami i obiektami do udostępnienia ich wojewodom.
Zdaniem NIK, wyniki kontroli wskazują na konieczność
zintensyfikowania działań organów odpowiedzialnych za
ochronę granicy państwowej. Powinny one dotyczyć zarówno rozwiązania problemów własnościowych na kolejowych
przejściach granicznych, jak i dalszej niezbędnej rozbudowy i modernizacji niektórych przejść, tak kolejowych jak
i drogowych. Przy opracowywaniu dalszych kierunków zagospodarowania granicy państwowej istotna przesłanką winna
być istniejąca i projektowana sieć transportowa, a także
możliwość społeczno-gospodarczego rozwoju i aktywizacji
terenów przygranicznych.

7.

Negatywnie oceniono działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na rzecz ścisłego współdziałania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży
Pożarnej poprzez integrację ich systemów łączności
i informatyki [por. zał. nr 4, str. 44]. Kolejni ministrowie
SWiA, pełniący tę funkcję w latach 2004-2006 (I półrocze),
nie doprowadzili do zintegrowania wspomnianych systemów, użytkowanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne. Nie został również utworzony system
łączności radiowej w standardzie TETRA dla potrzeb wymienionych służb.
Badania wykazały, że dołożenie starań o stworzenie im
możliwie najbardziej sprzyjających warunków do wypełniania ustawowych obowiązków było tym bardziej potrzebne,

że posiadane przez nie i eksploatowane dotąd systemy są
przydatne jedynie w ograniczonym zakresie. Wprawdzie
użytkowane systemy łączności zapewniają wykonywanie
zadań nałożonych na poszczególne służby, jednakże nie
wspomagają w wystarczającym stopniu wymiany informacji
między służbami, ściślejszej ich współpracy i koordynacji
działań.

8. W wyniku kontroli wykonywania funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych w Policji [por. zał. nr 4,
str. 45] NIK uznała, iż służby te poprawnie wywiązywały
się ze swych podstawowych zadań, do których należało
przede wszystkim prowadzenie stałego rozpoznania rejonu
służbowego w formie obchodu, przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie oraz demoralizacji i przestępczości nieletnich.
W większości przypadków dzielnicowi właściwie prowadzili
rozpoznanie terenowe i osobowe, prawidłowo też je dokumentowali. Uzyskane informacje i ustalenia przyczyniły się
do identyfikacji, a następnie do zwalczania zjawisk kryminogennych i patologicznych.
O efektach pracy dzielnicowych pozytywnie wypowiadali
się kierownicy podmiotów działających na terenie kontrolowanych jednostek Policji, m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
dyrekcje szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej.
W ich opinii dzielnicowi mieli poważny udział w poprawie
bezpieczeństwa, ograniczeniu przestępczości, chuligaństwa
i przemocy w rodzinie, rozwiązywaniu problemu bezdomności itp. Na uwagę zasługuje również dobra współpraca
dzielnicowych z ośrodkami pomocy społecznej, zespołami
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodkami
pomocy rodzinie oraz komitetami ochrony praw dziecka.
Zadowalać nie może natomiast zbyt mała częstotliwość
wizyt w rodzinach zagrożonych przemocą oraz, stwierdzone w niemal połowie kontrolowanych jednostek, opóźnienia
w złożeniu pierwszej takiej wizyty, która winna się odbyć
w ciągu tygodnia od otrzymania przez dzielnicowego dokumentacji z interwencji.
Kontrola działań podejmowanych przez dzielnicowych
wykazała, że obarczani byli oni wieloma zadaniami dodatkowymi o charakterze akcyjnym i doraźnym, takimi jak pełnienie służby dyżurnej, prowadzenie postępowań przygotowawczych, konwojowanie zatrzymanych, zabezpieczanie imprez
masowych, czy dostarczanie korespondencji. Zajmowało im
to od 23% do 75% czasu służby i niejednokrotnie kolidowało z wykonywaniem własnych obowiązków. W rezultacie na
obchód – stanowiący podstawową formę rozpoznania terenu – który według obowiązującej wówczas normy czasowej
powinien zajmować co najmniej 60% czasu służby dzielnico-

wego, z jednostkach objętych kontrolą pozostawało średnio
46% czasu służby.
W latach 2000-2006 dała się zaobserwować tendencja
do zmniejszania się liczby stanowisk kierowników rewirów
i dzielnicowych, przy jednoczesnym wzroście liczby etatów
w służbie prewencyjnej. Zmiany te, w ocenie NIK, były uzasadnione, jednak spadek liczby dzielnicowych ograniczał
możliwość wykonywania stale rosnących zadań, a szczególnie rozpoznania zagrożeń w rejonach i zwalczania patologii
społecznych. Na osiągane efekty z pewnością nie wpływał
również dodatnio fakt, iż co czwarty spośród dzielnicowych
pełniących służbę w skontrolowanych jednostkach nie odbył
specjalistycznego przeszkolenia, wymaganego na tym stanowisku w okresie objętym kontrolą. Kolejną przeszkodę
w realizacji zadań służbowych stanowiło niewystarczające
wyposażenie w sprzęt informatyczny – komputery i drukarki
– sprzęt łączności, a nawet w materiały biurowe, oraz utrudnienia w dostępie do Krajowego Systemu Informacyjnego
Policji.
Niedogodności związane z organizacją służby i złe warunki, w jakich wykonywali swe obowiązki dzielnicowi, znalazły odbicie w ich słabnącej identyfikacji z pełnioną służbą
i malejącym odsetku takich, którzy chcieliby wiązać swoją
przyszłość zawodową z dotychczas zajmowanym stanowiskiem. Badania ankietowe wykazały, że w 2000 r. służbę na
stanowisku dzielnicowego chciało kontynuować 65% policjantów, natomiast w 2007 r. – już tylko 47%. W tym samym
czasie wzrosła liczba dzielnicowych, którzy przyjęliby propozycję zmiany stanowiska na równorzędne, zmalała natomiast
– odczuwających satysfakcję ze służby na dotychczasowym.
W tej sytuacji, w ocenie NIK, celowe byłoby wprowadzenie
mechanizmów motywacyjnych zwiększających zainteresowanie służbą na stanowisku dzielnicowego.

9.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ogólnie pozytywnie oceniony został stan przygotowania Państwowej
Straży Pożarnej do zapobiegania i usuwania skutków
poważnych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
[por. zał. nr 4, str. 49].
W okresie objętym kontrolą (październik 2001 r. – wrzesień 2007 r.) do jednostek organizacyjnych PSP w całym
kraju zgłoszono 160 zakładów, w których ryzyko powstania
takiej awarii, ze względu na znajdujące się na ich terenie
substancje niebezpieczne było duże, oraz 200 zakładów,
gdzie ryzyko takie uznane zostało za zwiększone. Kontrola
przeprowadzona w 25 komendach wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP wykazała, że wypełniały one swoje
podstawowe obowiązki związane z zapobieganiem wspo-
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1.

mnianym zdarzeniom. Komendanci rejestrowali napływające zgłoszenia, analizowali programy zapobiegania awariom,
raporty o bezpieczeństwie i wewnętrzne plany operacyjnoratownicze, a zgodność dokumentów ze stanem faktycznym oraz prawidłowość zastosowanych zabezpieczeń była
sprawdzana w czasie przeprowadzanych kontroli.
Takie właśnie kontrole wykazały, iż zakłady, w których
istniało duże lub zwiększone ryzyko powstania awarii, zgłosiły wprawdzie swą działalność do odpowiedniej komendy
PSP, ale niektóre z nich zrobiły to z opóźnieniem, a część
dokumentów zgłoszeniowych zawierała błędne dane. Również programy zapobiegania awariom złożone zostały nierzadko wiele miesięcy po terminie lub w stanie niekompletnym. Mimo to komendanci PSP nie podjęli zdecydowanych
działań zmierzających do wyegzekwowania dokumentów
zgodnych z przepisami, ograniczając się do korespondencji
wyjaśniającej.
Z dokonanych ustaleń wynika, iż komendanci PSP zatwierdzali przedkładane raporty o bezpieczeństwie, mimo
iż w stanie zabezpieczenia zakładu istniały uchybienia, nie
w pełni też wywiązywali się z obowiązku przeprowadzenia
raz w roku kontroli w zakładach zagrożonych wystąpieniem
poważnej awarii. Część wewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, opracowywanych przez zakłady o dużym
ryzyku, trafiała do jednostek PSP w stanie niekompletnym,
komendanci zaś nie w każdym wypadku opracowywali dla
obszarów wokół takich zakładów zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, nie zawsze także ustalali rodzaj, ilość
i rozmieszczenie sprzętu i pojazdów niezbędnych do zapewnienia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.
Jednocześnie kontrola wykazała, że wyposażenie jednostek PSP w sprzęt, pojazdy i środki gaśnicze było niedostateczne, w przypadku niektórych asortymentów nie
sięgało nawet minimalnego poziomu ustalonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brakowało m.in.
znacznych ilości działek wodno-pianowych, urządzeń ratowniczych, ubrań żaroodpornych, a także różnego rodzaju
specjalistycznych pojazdów. Przyczyną tego był niedostatek
środków finansowych z budżetu państwa.
Inne natomiast względy spowodowały, iż ponad 10%
strażaków nie posiadało wystarczających kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia obowiązującego na zajmowanych
przez nich stanowiskach służbowych. Ustalonych wymogów
nie spełniali m.in. zastępca Komendanta Głównego PSP,
3 komendantów wojewódzkich, 148 komendantów powiatowych lub miejskich, 88 dowódców jednostek ratowniczogaśniczych. Sytuacja taka spowodowana została z jednej
strony stałym podwyższaniem wymagań, z drugiej zaś
– klauzulą o zachowaniu stanowisk przez osoby zajmujące
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je przed wejściem w życie nowych przepisów. W rezultacie
funkcjonariusze zatrudniani byli na stanowiskach nieprzewidzianych w regulaminach organizacyjnych. Zdaniem NIK,
przyjęta i zatwierdzona struktura stanowiskowa, podobnie
jak cały regulamin, jest obowiązująca i powinna być przestrzegana.

10.

Kontrola stanu technicznego i przygotowania
kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów [por. zał. nr 4, str. 33] wykazała, iż zarządcy dworcowej infrastruktury kolejowej – Polskie Koleje Państwowe SA
i PKP Polskie Linie Kolejowe SA – nie zapewnili podróżnym
godnych i bezpiecznych warunków pobytu na dworcach ani
rzetelnej obsługi.
PKP SA, pełniące funkcję zarządcy budynków dworcowych, nie podejmowały niezbędnych działań umożliwiających utrzymanie tych obiektów w należytej kondycji. Zaniedbywane były nawet obowiązkowe okresowe przeglądy
budynków, wymagane przepisami Prawa budowlanego. Do
końca 2007 r., z powodu złego stanu technicznego, jak również ze względu na zaprzestanie obsługi kasowej przez przewoźników pasażerskich, spółka wyłączyła z eksploatacji 762
obiekty, przy których zatrzymywały się pociągi i przebywali
podróżni. Jedną z przyczyn utrzymywania się takiej sytuacji
był sposób przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego
Polskie Koleje Państwowe w spółkę prawa handlowego. PKP
SA przejęły po zlikwidowanym przedsiębiorstwie poważne
obciążenia finansowe, co rzutowało na ich możliwości inwestycyjne i miało wpływ – zwłaszcza w latach 2001-2003 – na
zakres remontów budynków dworcowych. W późniejszym
okresie, mimo poprawy sytuacji finansowej, podejmowane
przez spółkę działania nie spowodowały polepszenia stanu
technicznego, funkcjonalnego i estetycznego tych obiektów.
Stwierdzono, że ogromna większość kontrolowanych
dworców kolejowych nie była kompleksowo przygotowana
do obsługi pasażerów. Brakowało poczekalni, pomieszczeń
dla matek z małymi dziećmi, świetlic dla młodzieży szkolnej,
przechowalni bagażu, automatów telefonicznych, znaków
i tablic informacyjnych, a nawet rozkładów jazdy. Nie dbano
o utrzymanie czystości, ani o funkcjonowanie toalet. Część
z ich została zlikwidowana, a czynne węzły sanitarne były
zamykane również w czasie, kiedy na dworcach zatrzymywały się pociągi i przebywali pasażerowie. Podróżni – co
ujawniły już badania NIK przeprowadzone w 2006 r. – na obszarze kolejowym nie mogli czuć się w pełni bezpiecznie. Do
rzadkości należała obecność na tym terenie profesjonalnej
ochrony utrzymującej spokój i porządek, znacznie częściej
można było natomiast natknąć się na osoby niepożądane.
Przyczyniał się do tego, obok niedostatecznego organizacyj-

nego i kadrowego przygotowania PKP SA, także brak wypracowanych reguł zarządzania składnikami infrastruktury,
szczególnie widoczny na dworcach, na których funkcjonowało wiele spółek kolejowych i niezbędna była zgodna współpraca zarządców infrastruktury dworcowej z przewoźnikami
pasażerskimi.
Do obsługi pasażerów nie była przygotowana należycie
również leżąca w obrębie dworców kolejowa infrastruktura
liniowa, którą zarządza PKP PLK SA. Spółka koncentrowała
swoją uwagę na szlakach kolejowych, natomiast remonty
infrastruktury dworcowej głównie miały na celu utrzymania
jej w stanie niepogorszonym, nie zaś radykalną poprawę standardu obsługi podróżnych. Wieloletnie zaległości
w remontach peronów i wiat, przejść podziemnych i kładek
dla pieszych, a także ograniczony do minimum zakres prac
utrzymaniowych powodowały, że infrastruktura dworcowa
ulegała powolnej, lecz systematycznej degradacji technicznej, funkcjonalnej i estetycznej.
Dworce kolejowe nie były miejscem przyjaznym dla osób
niepełnosprawnych. Tylko niewielka część obiektów okazała
się dostępna dla tej grupy pasażerów. Na pozostałych bariery architektoniczne i transportowe uniemożliwiały im dotarcie do budynków i peronów oraz korzystanie z wielu usług.
Niedostosowane do ich potrzeb były przede wszystkim
parkingi oraz toalety, znikoma liczba dworców wyposażona
została w windy i podnośniki. Ustalenia kontroli dowiodły, że
należytego zainteresowania kwestią przewozu koleją osób
niepełnosprawnych nie wykazywał minister właściwy do
spraw transportu. Skutecznych inicjatyw, zmierzających do
systemowego rozwiązania tego problemu nie podejmował
również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

11.

Czy administracja publiczna poprawnie wywiązywała się ze swych obowiązków i właściwie wykorzystywała środki publiczne na zadania w zakresie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej? W świetle ustaleń
kontroli poświęconej owemu zagadnieniu, obejmującej lata
2005-2007 (I półrocze) [por. zał. nr 4, str. 52], odpowiedź na
powyższe pytanie wydaje się nie w pełni pozytywna, mimo
że przeznaczone na wspomniany cel środki wydatkowane
zostały w ogromnej większości legalnie, gospodarnie i rzetelnie.
W okresie objętym badaniami realizowane były liczne
programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowane
z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z różnych jej form – były to szkolenia, staże zawodowe,
zatrudnienie w ramach robot publicznych, pomoc finansowa
na podjęcie działalności gospodarczej, współfinansowanie
tworzenia nowych miejsc pracy – skorzystało prawie 1,8 mln

bezrobotnych i poszukujących pracy, z których prawie połowa znalazła zatrudnienie po ich zakończeniu. Wszystkie
wymienione działania przyczyniły się niewątpliwie do spadku poziomu bezrobocia, jednak tendencja ta była głównie
rezultatem pomyślnej koniunktury gospodarczej i poprawy
sytuacji na rynku pracy oraz odpływu części siły roboczej
na zarobkową emigrację, nie zaś efektem zabiegów publicznych służb zatrudnienia. Szkolenia umożliwiały uzupełnienie
kwalifikacji zawodowych najbardziej aktywnym, głównie
przed 45. rokiem życia, w niewielkim stopniu obejmowały
natomiast osoby poza tą granicą wiekową, z niskimi kwalifikacjami, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne. Tematyka szkoleń wynikała najczęściej z przeglądu wpływających
ofert, nie stanowiła zaś efektu systemowej analizy rynku
pracy i nie miała związku z przewidywanym deficytem lub
nadwyżką miejsc pracy w określonych zawodach w dłuższej
perspektywie.
W ocenie NIK, instrumenty znajdujące się obecnie
w dyspozycji administracji publicznej nie motywują wystarczająco bezrobotnych do zmiany zawodu lub podniesienia
kwalifikacji, a dodatkową przeszkodę w aktywizacji zawodowej stanowi możliwość uzyskania dochodów w ramach
systemu opieki społecznej, co jest trudne do zweryfikowania
wskutek niekompatybilności, a często również niesprawności systemów informatycznych w urzędach pracy i ośrodkach
pomocy społecznej.
Z ustaleń kontroli wynika, iż mimo rozbudowanego aparatu administracyjnego, zajmującego się m.in. rejestracją
i przyjmowaniem potwierdzeń o gotowości do podjęcia pracy, nadzór nad przestrzeganiem przez bezrobotnego jego
powinności był niedostateczny. Osoby bez prawa do zasiłku
stawiały się w urzędzie nie częściej niż raz na dwa lub trzy
miesiące, a ich deklaracja o gotowości podjęcia pracy miała
charakter czysto formalny, potwierdzenie tego faktu było najczęściej dokonywane przez pracowników, którzy nie dysponowali pełną wiedzą o znajdujących się w urzędzie ofertach.
W rezultacie w ewidencji pozostawały osoby niewykazujące
chęci podjęcia pracy lub zatrudnione w szarej strefie. Stawiało to pod znakiem zapytania wiarygodność statystyki
o bezrobociu oraz celowość i skuteczność opartej na niej
strategii i programów działania.
W okresie objętym kontrolą do urzędów pracy napływały głównie oferty związane z dofinansowaniem z Funduszu
Pracy, pozyskiwane zazwyczaj bez udziału publicznych służb
zatrudnienia. Większość informacji o poszukiwaniu pracowników docierała do zainteresowanych za pośrednictwem rodzin lub znajomych, a znaczna część ofert dużych zakładów
była kierowana do prywatnych agencji pośrednictwa pracy
i doradztwa personalnego. Sytuacja taka stanowiła w znacz-
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nej mierze efekt słabości służb zatrudnienia, zbyt szczupłych ilościowo, nie zawsze odpowiednio przygotowanych
do wypełniania stojących przed nimi zadań, zaprzątniętych
pracą administracyjną, źle opłacanych i przeżywających rewolucję kadrową po upływie kolejnych kadencji powiatowych
samorządów. Służby te nie były w stanie dostosować się do
wymogów współczesnego rynku pracy, zarówno jeśli chodzi
o pośrednictwo pracy, jak i doradztwo zawodowe.

12.

Zgodnie z założeniami merytorycznymi i zasadami
należytego zarządzania określonymi w ustawie o finansach
publicznych przebiegało wykonywanie zadań w zakresie
szkolenia bezrobotnych przez wybrane powiatowe urzędy pracy [por. zał. nr 4, str. 77]. Na podkreślenie zasługują
przede wszystkim osiągnięte rezultaty.
Kontrola przeprowadzona w 31 powiatowych oraz 8 wojewódzkich urzędach pracy z terenu 8 województw wykazała
znaczną skuteczność tego instrumentu aktywnego oddziaływania, a 40% wskaźnik ponownego zatrudnienia uczestników kursów w okresie do trzech miesięcy od ukończenia
szkolenia stanowi odsetek porównywalny z osiąganymi
w innych krajach UE. Warto zauważyć, iż na liczoną w ten
sposób skuteczność szkoleń wpływ miało niedostosowanie
części z nich do potrzeb rynku pracy, a także fakt istnienia
znacznej grupy osób trwale bezrobotnych, które najczęściej
nie były zainteresowane podjęciem oferowanego im zajęcia.
Planowanie szkoleń, ich rodzaj i tematyka, oparte były
głównie na analizie potrzeb zgłaszanych przez bezrobotnych. Nie zawsze brano przy tym pod uwagę bardziej perspektywiczne tendencje rozwojowe rynku pracy, a także
indywidualne predyspozycje bezrobotnego, niezbędne do
zatrudnienia zgodnego z kierunkiem szkolenia. W planowaniu szkoleń niewystarczające okazało się współdziałanie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, co było szczególnie widoczne w przypadku dokonywania analiz rynku
pracy i wyciągania z nich praktycznych wniosków, a także
analizowania skuteczności i jakości szkoleń. Zbiorcze opracowania wojewódzkich urzędów na ogół stanowiły materiał
sprawozdawczy o wykonaniu zadań przez publiczną służbę zatrudnienia, jednak ze względu na swą ogólnikowość
w większości były mało przydatne dla celów planistycznych.
Szkolenia zlecane były wyspecjalizowanym instytucjom
na podstawie planów szkoleniowych, a wybór usługodawców nie budził wątpliwości. Nie stwierdzono też istotniejszych różnic między kosztami poszczególnych szkoleń zlecanych przez różne powiatowe urzędy pracy. Pewien kłopot
sprawiało natomiast doprecyzowanie jakości takiej usługi
i związanych z nią oczekiwań. Programy szkoleniowe sta-
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nowiły autorską ofertę instytucji szkoleniowych, a powiatowe
urzędy pracy z braku odpowiednio przygotowanych pracowników na ogół nie miały możliwości ich zweryfikowania.
Bez większych uchybień przebiegał proces naboru chętnych do uczestniczenia w szkoleniach. Informacje wywieszano na tablicach ogłoszeń w urzędach pracy, a także publikowano w Internecie i lokalnych mediach. Mimo to pożądana
byłaby większa aktywność urzędów pracy w oferowaniu
szkoleń bezrobotnym, a w niektórych wypadkach – również
zaangażowanie lokalnych partnerów. Za dobre praktyki godne upowszechnienia NIK uznała kompleksowe podejście
kilku urzędów do aktywizacji zawodowej osób powyżej 50.
roku życia. Najpierw przeszły one cykl zajęć terapeutycznych w klubie pracy, a dopiero potem zaproponowano im
szkolenie grupowe, po którego ukończeniu miały zapewnione oferty pracy. W jednym z kontrolowanych powiatów
w taki sposób uzyskało zatrudnienie 89% uczestników szkolenia obejmującego osoby najtrudniejsze do zaktywizowania
– zaawansowane wiekowo, trwale bezrobotne, zagrożone
wykluczeniem społecznym. Jak wykazała kontrola, dbałość
o efekty nie zawsze była wystarczająca. W ocenie NIK tak
powiatowe jak i wojewódzkie urzędy pracy zbyt małą wagę
przywiązywały do oceny rezultatów szkoleń. Tymczasem
ewaluacja stanowi niezbędny element cyklu szkoleniowego,
a jej wyniki powinny stanowić punkt wyjścia przy planowaniu
kolejnych działań.
Mimo wzrostu liczby bezrobotnych objętych szkoleniem, wciąż jeszcze jest to grupa zbyt mała w stosunku do
poziomu oczekiwanego przez Komisję Europejską. Jednym
z tego powodów jest fakt, iż w zmieniającej się sytuacji na
rynku pracy bezrobotni za rzadko biorą udział w szkoleniach
organizowanych przez powiatowe urzędy pracy, te zaś
w zbyt małym stopniu dostosowują swoja ofertę do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku pracy. Nie poświęcają też
wystarczającej uwagi promocji tego rodzaju usług.

13. Dwie kontrole poświęcone zostały kwestii naboru
pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach
samorządu terytorialnego [por. zał. nr 4, str. 94 i 97].
Pierwsza z nich objęła 11 jednostek samorządowych województwa lubuskiego, druga – 6 urzędów miast i 4 starostwa
powiatowe województwa mazowieckiego. W ich wyniku NIK
negatywnie oceniła sposób obsadzania stanowisk urzędniczych w zdecydowanej większości badanych podmiotów, nabór na nie odbywał się z całkowitym pominięciem,
względnie z poważnym naruszeniem zasady otwartości
i konkurencyjności, określonej w ustawie o pracownikach samorządowych, której przestrzeganie zapewnić miało dopływ
kandydatów najlepiej przygotowanych do służby publicznej.

W województwie lubuskim, w przypadku całkowitego
pominięcia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru,
konkursy na urzędników były zastępowane rekrutacją wewnętrzną, czyli wolne stanowiska powierzano osobom już
zatrudnionym w urzędzie. Innym sposobem omijania przepisów było organizowanie konkursów. Aby zadośćuczynić ich
literze wystarczyło tak sprecyzować wymagania, by mógł im
sprostać tylko upatrzony kandydat – do objęcia jednego ze
stanowisk niezbędne było np. ukończenie kursów z zakresu
protokołu dyplomatycznego oraz studium pedagogicznego,
na innym wymagano studiów podyplomowych związanych
z organizacją czasu pracy i organizacją pracy zespołu, itp.
Miały miejsce przypadki nierównego traktowania kandydatów oraz wybiórczego stosowania zasad selekcji. Dość często stosowana była też praktyka zatrudniania na podstawie
umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których winien być
nawiązany stosunek pracy, a także zwlekania z obsadzaniem stanowisk kierowniczych i powierzania pracownikom
urzędu na długi okres pełnienia obowiązków dyrektorów departamentów lub kierowników wydziałów.
Podobnie było w województwie mazowieckim. Spośród
objętych badaniami 360 stanowisk urzędniczych, 349 obsadzono w drodze powierzenia pełnienia obowiązków lub przeniesienia pracowników już zatrudnionych. W Urzędzie m.st.
Warszawy, według stanu na 31 marca 2008 r., spośród 377
osób na kierowniczych stanowiskach, 186 pełniło obowiązki,
w tym 168 przez ponad 3 miesiące, zaś 3 – powyżej 3 lat.
Jeśli nawet przeprowadzone zostały nabory na stanowiska
urzędnicze, to w wielu wypadkach z ograniczeniem zasady
otwartości i konkurencyjności. W ogłoszeniach o naborze
wymagano wyższych kwalifikacji i stażu pracy niż określone
dla danego stanowiska, kryteria formułowano tak, by odpowiadały kwalifikacjom preferowanych kandydatów, lub z kolei
nie wymagano spełnienia warunków określonych w ustawie
o pracownikach samorządowych.
Kierownicy kontrolowanych jednostek jako przyczynę takiego stanu wskazywali niejednoznaczność obowiązujących
przepisów, ich nadmierny formalizm oraz nieelastyczność,
co rzekomo uniemożliwiało efektywne zarządzanie zasobami
kadrowymi i utrudniało pozyskiwanie nowych pracowników.
W ocenie NIK, powyższe okoliczności nie dawały podstaw do
wybiórczego stosowania obowiązujących przepisów, ponieważ działania kierowników jednostek samorządu terytorialnego związane z zarządzaniem kadrami winny być podejmowane na podstawie oraz w granicach obowiązującego prawa
i nie mogą służyć jego obejściu. Częsta praktyka całkowitej
rezygnacji ze stosowania procedur naboru przewidzianych
w ustawie o pracownikach samorządowych, względnie ich
obchodzenia, wynikała przede wszystkim z braku woli stoso-

wania przepisów prawa przez pracodawców, a w mniejszym
stopniu – z ich zbytniej restrykcyjności.
Z początkiem 2009 r. weszła w życie nowa ustawa
o pracownikach samorządowych. Jej przepisy, uwzględniające postulaty środowiska samorządowego, wprowadziły
definicję wolnego stanowiska urzędniczego, elastyczniejsze
stały się również zasady naboru. Prawnie usankcjonowany
został nabór wewnętrzny oraz złagodzone kryteria stażowe
wobec osób kandydujących na stanowiska kierownicze.

14.

Wśród badań poświęconych kwestiom oświaty, nauki i kultury, kontrola organizacji i funkcjonowania
akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i mienia uczelni oraz struktury zatrudnienia [por. zał. nr
4, str. 95], obejmująca lata 2005-2007 (I kwartał), miała na
celu przeanalizowanie aktualnego stanu szkolnictwa wojskowego jako części systemu szkolnictwa wyższego, z drugiej
zaś strony – jako formy kształcenia przyszłych kadr oficerskich dla polskich Sił Zbrojnych.
Reorganizacja akademii wojskowych i wyższych szkół
oficerskich wiązała się z restrukturyzacją Sił Zbrojnych RP,
która pociągnęła za sobą redukcję armii i zmniejszenie zapotrzebowania na kadrę zawodową. W ocenie NIK, reforma
wojskowego szkolnictwa wyższego została jednak przygotowana niestarannie. Niekonsekwencje w jej koncepcyjnych
założeniach i praktycznej realizacji przejawiały się m.in.
w postaci sprzecznych decyzji co do przyszłości Wojskowej
Akademii Technicznej (w pewnym momencie zamierzano
ją przekształcić w uczelnię cywilną), były także przyczyną
wstrzymania prac związanych z tworzeniem Uniwersytetu
Obrony Narodowej. Z ustaleń kontroli wynika, że powodem
odstąpienia od tej koncepcji był zbyt radykalny charakter
zmian i protesty środowisk akademickich. Niepowodzeniem
zakończyła się również próba pozyskiwania oficerów spośród przeszkolonych w studium wojskowym absolwentów
uczelni cywilnych.
Jednym ze skutków tak prowadzonej reorganizacji,
a także ograniczenia bądź całkowitego wstrzymania rekrutacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, był spadek
liczby kandydatów na oficerów studiujących w uczelniach
wojskowych – w roku akademickim 2006/2007 stanowili oni
5,6% ogółu słuchaczy. W konsekwencji malejący dopływ
oficerów na pierwsze stanowiska służbowe o stopniu etatowym podporucznika nie zaspokajał potrzeb Sił Zbrojnych.
W 2006 r. wolnych pozostawało 13% takich stanowisk, natomiast, według aktualnych prognoz na 2008 r. możliwe będzie
obsadzenie jedynie 54% pierwszych stanowisk oficerskich.
Zdaniem NIK, uczelnie wojskowe dysponowały bazą
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dydaktyczno-naukową pozwalającą na kształcenie znacznie większej liczby studentów, tak na potrzeby MON, jak
i cywilnych. Szacuje się, iż we wszystkich 5 uczelniach mogło pobierać nauki w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
ponad 19 tys. słuchaczy, podczas gdy w roku akademickim
2006/2007 studiowało 11,5 tys. osób. Możliwości kształcenia
studentów determinowały głównie limity przyjęć, określane
corocznie przez Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu
do studentów wojskowych, i ministra właściwego ds. nauki.
Nieracjonalna pozostawała struktura zatrudnienia
– w pięciu uczelniach wojskowych na jednego nauczyciela
akademickiego przypadało średnio 2 pracowników niewykonujących zadań dydaktycznych – a posiadany potencjał
naukowo-dydaktyczny nie był efektywnie wykorzystywany,
o czym świadczy m.in. malejąca liczba nadanych stopni naukowych doktora. Zasadniczą przyczyną takiej sytuacji było
m.in. podejmowanie przez samodzielnych pracowników naukowych dodatkowego zatrudnienia w innych uczelniach.
Zastrzeżenia budziło funkcjonowanie wyższych szkół
oficerskich. Ich organizacji nie dostosowano do wymogów
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie zostały wyposażone w mienie niezbędne do prowadzenia nauczania,
wystąpiły opóźnienia w dostosowywaniu statutów i regulaminów studiów. Kontrola wykazała, że uczelnie te realizowały
wiele zadań niezwiązanych z podstawową funkcją uczelni.
W ich działalności dominowało nie edukowanie kandydatów
na żołnierzy zawodowych, ale różnego rodzaju kursy i szkolenia. A zatem nie realizowały one zasadniczej misji uczelni,
określonej w ustawie, jaką jest kształcenie studentów.

15.

Zainteresowanie NIK funkcjonowaniem systemu awansu zawodowego nauczycieli [por. zał. nr 4, str.
40] wywołane zostało problemami organizacyjnymi, prawnymi i finansowymi, sygnalizowanymi przez środowiska
oświatowe. Kontrola wykazała, że system ten, wprowadzony
w 2000 r., generalnie spełnił oczekiwania. Przyczynił się do
podwyższenia kwalifikacji nauczycieli, skłaniając ich do podjęcia kształcenia i dalszego doskonalenia zawodowego. Do
pozytywnych efektów zaliczyć należy również podniesienie
prestiżu zawodu oraz powiązanie zdobywania kolejnych
stopni zawodowego awansu ze wzrostem wynagrodzenia.
Równocześnie badania ujawniły także słabe strony wspomnianego systemu.
System ten obejmuje cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany i dyplomowany. Warunkiem uzyskania kolejnego
stopnia jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie
stażu oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub
– w przypadku nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
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o stopień nauczyciela mianowanego – zdanie egzaminu.
Przebieg poszczególnych etapów ścieżki awansu budził jednak różnego rodzaju wątpliwości.
Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne, powoływane
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, kuratoriach oświaty
oraz jednostkach samorządu terytorialnego, niejednokrotnie
pracowały w nieodpowiednim składzie. Nie zasiadali w nich
eksperci o specjalnościach odpowiadających specjalności
nauczycieli-wnioskodawców, brakowało wymaganej liczby przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego,
natomiast w pracach komisji uczestniczyły osoby niefigurujące na liście ekspertów. Wspomniane gremia nie zawsze
w prawidłowy sposób oceniały, czy nauczyciele spełniają
stawiane im wymagania, na co m.in. wpłynęło nieprecyzyjne
uregulowanie w przepisach kwestii dokumentowania prac
komisji. W uzasadnieniach ograniczano się do lakonicznego
stwierdzenia, iż wnioskodawca na postawione pytania udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Czynności komisji kwalifikacyjnych, w szczególności na stopień nauczyciela dyplomowanego, trwały – zdaniem NIK – zbyt krótko, co pociągało za
sobą powierzchowność ocen i uzasadnień podejmowanych
decyzji.
Jedną z przyczyn zaistniałych nieprawidłowości był
niewystarczający nadzór Ministra Edukacji Narodowej oraz
kuratorów oświaty nad postępowaniami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W latach szkolnych 2003-2004
do 2006-2007 resort edukacji przeprowadził w kuratoriach
oświaty tylko 11 kontroli poświęconych tematyce, o której
mowa, ale nawet wówczas nie sprawdzano realizacji zaleceń
pokontrolnych. Kuratoria z kolei nie zapewniły udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych powołanych przez organy prowadzące dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wizytatorzy z siedmiu skontrolowanych kuratoriów nie
uczestniczyli nawet w połowie owych komisji, mimo iż taki
obowiązek wynikał z ustawy – Karty Nauczyciela.
W ocenie NIK, system zawodowego awansu nauczycieli
wymaga modyfikacji. Konieczne jest jego ściślejsze powiązanie z jakością pracy szkół i nauczycieli. Nie bez znaczenia
pozostaje również fakt, iż w okresie funkcjonowania tego systemu prawie 80% nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela
dyplomowanego lub mianowanego.
Oceny i uwagi w znacznym stopniu zbieżne z ustaleniami NIK przedstawili uczestnicy zorganizowanego przez
NIK panelu ekspertów. Wskazywali oni m.in. na niewłaściwe uregulowanie niektórych zasad uzyskiwania kolejnych
stopni awansu, oderwanie ścieżki nauczycielskiej kariery od
potrzeb kadrowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych, przypadki nierzetelnego oceniania dorobku zawo-

dowego, brak odpowiedniego nadzoru nad pracą komisji
i wsparcia ze strony kuratoriów oświaty, brak analiz dotyczących związku między wzrostem kwalifikacji kadry nauczycielskiej a jakościowymi zmianami w polskiej oświacie oraz na
nieistnienie mechanizmów motywujących nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju.

16.

W wyniku kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych [por.
zał. nr 4, str. 38] NIK odmiennie oceniła działalność wspomnianych szkół przeznaczonych dla młodzieży i dla osób
dorosłych. Te pierwsze w większości poprawnie realizowały
zadania dydaktyczno-wychowawcze, czemu sprzyjały odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe oraz właściwa liczba
uczniów w oddziałach, choć tylko do dwóch spośród 23 kontrolowanych jednostek nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń.
W szkołach niepublicznych dla dorosłych ujawnione zostały
natomiast liczne, istotne nieprawidłowości.
Nie we wszystkich skontrolowanych szkołach istniały
warunki sprzyjające realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Większość z nich nie dysponowała własnymi
obiektami, co nie wpływało korzystnie na budowanie tradycji i trwałości szkoły ani nie skłaniało do inwestowania
w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne. Szkoły niepubliczne najczęściej angażowały nauczycieli zatrudnionych
w szkołach publicznych. Gwarantowało to posiadanie przez
nich odpowiednich kwalifikacji, ale ograniczało dyspozycyjność i utrudniało pełnienie roli wychowawczej oraz opiekuńczej. W połowie badanych szkół nie przestrzegano warunku
etatowego zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, lecz zadania dydaktyczne powierzano im na
podstawie umów cywilnoprawnych.
W 12 spośród 17 skontrolowanych szkół dla dorosłych
stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji. Przy rekrutacji nie były egzekwowane takie dokumenty, jak świadectwo uprawniające do kontynuowania nauki
w danej szkole, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do
wykonywania wybranego zawodu, zdjęcie i kwestionariusz
zawierający podstawowe dane osobowe. Niezadowalające były również efekty kształcenia. W trzech szkołach
policealnych na koniec semestru promocję uzyskiwała mniej niż połowa słuchaczy – w jednej z nich tylko co
dziesiąty, zaś naukę ukończyło zaledwie półtora procent
przyjętych. W trzech spośród 16 zawodowych szkół dla
dorosłych w 2007 r. egzaminu zawodowego nie zdał ani jeden z absolwentów. W ocenie NIK tak złe wyniki były m.in.
rezultatem tolerowania wysokiej absencji na zajęciach. Jej
ograniczenie nie leżało jednak w interesie organu prowadzącego, ponieważ niska frekwencja pozwalała zaoszczę-

dzić na kosztach wynajmu sal lekcyjnych oraz zatrudnienia
nauczycieli.
Stwierdzono przypadki zawyżania liczby uczniów w celu
otrzymania wyższej dotacji. Działania takie nosiły czasami
znamiona wyłudzenia środków publicznych. Wszystkie kontrolowane szkoły posiadały wystarczające środki finansowe.
Składały się na nie dotacje przyznawane przez samorządy,
czesne, oraz jednorazowe opłaty. Jednak część placówek
pokrywała koszty swojej działalności wyłącznie z dotacji.
Utrzymywanie szkoły, szczególnie dla dorosłych, przy pomocy środków z tego jedynie źródła było możliwe dzięki
pozyskiwaniu dużej liczby słuchaczy, których zachęcano
do podjęcia nauki niskimi opłatami lub ich brakiem, godzeniem się na opuszczanie zajęć, ułatwianiem wielokrotnego
powtarzania niezaliczonego okresu nauki, a także możliwością zwolnienia ze służby wojskowej, korzystania z ulgowych
przejazdów środkami komunikacji publicznej itp.
W ocenie NIK, Minister Edukacji Narodowej powinien
wprowadzić mechanizmy prawne uniemożliwiające otrzymanie uprawnień szkół publicznych przez placówki, których
efektywność kształcenia jest rażąco niska, a także rozważyć
odrębne uregulowanie zasad tworzenia i funkcjonowania
szkół niepublicznych dla dorosłych. Podobną opinię wyrazili uczestnicy panelu ekspertów, którzy stwierdzili ponadto, że istniejące procedury nie chronią skutecznie przed
powstawaniem placówek nastawionych wyłącznie na zysk,
zatrudnianie nauczycieli na umowach cywilnoprawnych nie
gwarantuje prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, a nadzór pedagogiczny nad szkołami niepublicznymi
jest niewystarczający. Konieczne jest zatem zmotywowanie
słuchaczy szkół niepublicznych dla dorosłych do obecności
na zajęciach dydaktycznych i systematycznej pracy, a także powiązanie dotacji z budżetu państwa oraz możliwości
korzystania przez uczniów z przysługujących uprawnień
z efektywnością kształcenia.

17. Odniosły pewien skutek środki podejmowane
w celu przeciwdziałania zjawiskom patologii w szkołach
i placówkach oświatowych [por. zał. nr 4, str.39]. W latach
szkolnych 2005/2006 oraz 2006/2007 nastąpił zauważalny
spadek liczby najcięższych przejawów takich zachowań
– zażywania narkotyków i picia alkoholu.
Wszystkie kontrolowane szkoły zagadnienie zapobiegania patologiom wśród dzieci i młodzieży uwzględniły w programach wychowawczych oraz szkolnych programach profilaktyki. Współpracowały w tym względzie z rodzicami lub
opiekunami uczniów, utrzymywały kontakty z jednostkami
policji, straży miejskiej, sądami i kuratorami sądowymi. Wyniki tych działań trudno jednak uznać za w pełni satysfakcjo-
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nujące. Problemem wychowawczym pozostają nadal liczne
przypadki zachowań agresywnych wobec rówieśników oraz
osób dorosłych, w tym również nauczycieli, a także powiększająca się grupa uczniów palących papierosy oraz wagarujących.
Zjawiska ze sfery patologii społecznej występowały
najczęściej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
W gimnazjach przeważała agresja słowna, głównie wulgarne zaczepianie dziewcząt, wyśmiewanie i wyszydzanie
kolegów, oraz fizyczna – bójki, a nawet grupowe znęcanie
się nad kolegami lub koleżankami. W szkołach ponadgimnazjalnych do aroganckiego i złośliwego traktowaniem nauczycieli, wulgarnego odnoszenia się do rówieśników, pobić
i wymuszeń, doszło palenie papierosów oraz używanie środków odurzających.
Nagannym zachowaniom sprzyjało tolerowanie w połowie badanych szkół niewypełniania przez uczniów obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Przeprowadzone w ramach kontroli badania ankietowe wykazały, iż nauczyciele
za główne czynniki utrudniające skuteczne eliminowanie
niewłaściwych zachowań uczniów uważali zbyt liczne klasy,
brak współpracy z rodzicami, niedostateczne współdziałanie
grona nauczycielskiego, brak ustalonych reguł postępowania w przypadku nieprawidłowych zachowań uczniów. Zdaniem respondentów nie wszyscy nauczyciele reagowali na
łamanie zasad szkolnego regulaminu. Niektórzy woleli nie
zauważać niewygodnych dla szkoły wydarzeń i problemów.
Analogiczne przypadki patologicznych zachowań
stwierdzono również we wszystkich skontrolowanych młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii. Na realizację specyficznych zadań
wychowawczych w niektórych placówkach niekorzystnie
wpływał brak indywidualnych programów terapeutycznych
lub resocjalizacyjnych oraz analiz stosowanych metod pracy. Kontrola wykazała, że co czwarte miejsce we wspomnianych ośrodkach pozostawało niewykorzystane przez okres
co najmniej trzech miesięcy. Powodem była m.in. opieszałość starostw w kompletowaniu dokumentów, przewlekły
tryb wydawania skierowań, brak nadzoru sądu rodzinnego
nad wykonaniem własnych postanowień oraz skuteczne
ukrywanie się nieletnich przed policją. Poza pogłębianiem
się procesu nieprzystosowania społecznego, sytuacja taka
ujemnie wpływała na autorytet sądów, rodząc u sprawców
poczucie bezkarności.
Przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania wśród dzieci
i młodzieży utrudniał brak wystarczającej liczby pedagogów
i psychologów. W skontrolowanych starostwach i gminach
na jedną placówkę oświatową w objętych badaniami latach
szkolnych przypadało średnio 1,4 i 0,6 etatu pedagoga
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szkolnego, 0,5 i 0,08 etatu psychologa oraz po pół etatu
pielęgniarki. Placówki te w realizacji zadań wychowawczych
wspierały poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednak
tylko część z nich robiła to systematycznie, na załatwienie
wniosku o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej niejednokrotnie trzeba było czekać nawet 10 miesięcy,
w połowie skontrolowanych poradni dokonywano diagnoz
i wydawano orzeczenia na podstawie niekompletnych dokumentów, nie przestrzegano też obowiązujących w tej materii
zasad i terminów.

18. W ostatnich latach w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój studiów podyplomowych, prowadzonych zarówno
w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych. Z ustaleń
kontroli poświęconej organizacji i finansowaniu studiów
podyplomowych w publicznych szkołach wyższych
[por. zał. nr 4, str. 41] wynika jednak, iż organizowanie
i prowadzenie tej formy kształcenia nie zostało dotychczas
dostatecznie uregulowane w przepisach prawnych. Przede
wszystkim nie zostały określone, poza jednym przypadkiem,
standardy nauczania, a także warunki, jakie muszą spełniać
jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia podyplomowe, umożliwiające – zgodnie z obowiązującymi przepisami – uzyskanie niektórych uprawnień zawodowych lub
licencji zawodowej.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu trzech
lat, jakie upłynęły od wejścia w życie Prawa o szkolnictwie
wyższym, nie wykonał zawartej w nim delegacji ustawowej
i nie wydał rozporządzenia określającego warunki wydawania i wzory dyplomów. Senaty większości skontrolowanych
uczelni nie ustaliły zaś wytycznych dotyczących kształcenia
w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy. W rezultacie regulaminy studiów podyplomowych w wielu wypadkach zostały
uchwalone z rocznym, a nawet dwuletnim opóźnieniem. Niezgodna ze wspomnianą ustawą była również praktyka przyjmowania na studia podyplomowe osób, które nie ukończyły
studiów wyższych, przeważnie studentów ostatniego roku.
Stwierdzono, że zgodne ze standardami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu były plany
i programy studiów podyplomowych dających nauczycielom
wykształcenie pedagogiczne, a także przygotowujących ich
do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych.
Zgodne z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Ministra Polityki Społecznej były również założenia studiów podyplomowych dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania
licencji zawodowej w specjalnościach zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie
nimi i organizacji pomocy społecznej. Nie zostały natomiast

określone treści programowe ani godzinowy wymiar zajęć
dydaktycznych, ćwiczeń i praktyk zawodowych dla studiów
podyplomowych nadających uprawnienia do wykonywania
zawodów bibliotekarza, muzealnika, głównego księgowego
sektora finansów publicznych, urbanisty, oraz uzyskania
licencji zawodowych w zakresie realizacji zadań państwowych dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Co trzecia spośród skontrolowanych szkół wyższych nie
prowadziła ewidencji przychodów i kosztów z podziałem na
poszczególne rodzaje działalności. Nie była zatem prowadzona odrębna ewidencja kosztów poniesionych na różne
zakresy i edycje studiów podyplomowych, co uniemożliwiało
określenie ich opłacalności i prawidłowe ustalanie wysokości
opłat. W kilku przypadkach do kosztów studiów podyplomowych zaliczone zostały wydatki nieprzewidziane w kosztorysach wstępnych lub niewynikające z zawartych umów, m.in.
kwoty wydatkowane na podróże zagraniczne pracowników
naukowych uczelni i delegacje wykładowców zatrudnionych
na podstawie umowy o dzieło. Senaty SGH i Uniwersytetu
Gdańskiego nie określiły szczegółowych zasad pobieranie
opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym trybu zwalniania z nich w całości lub częściowo słuchaczy osiągających wybitne wyniki w nauce, względnie znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
Trudno uznać za dostateczny nadzór Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego nad studiami podyplomowymi. Ministerstwo nie miało pełnego rozeznania, czy uczelnie prowadzą je zgodnie z przepisami prawa i statutem, a także czy
przestrzegają zapisu, iż bez zgody ministra mogą organizować studia podyplomowe jedynie w zakresie związanym
z prowadzonymi przez nie kierunkami studiów. O braku
wystarczającego nadzoru świadczy również fakt, iż kwestia
prowadzenia i finansowania studiów podyplomowych w latach 2005-2008 nie była przez resort ani razu badana, nie
stała się także przedmiotem audytu.

19.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, minister
właściwy ds. oświaty i wychowania realizuje i koordynuje
politykę oświatową państwa, m.in. nadzoruje i koordynuje
nadzór pedagogiczny na terenie kraju, szczególnie działalność kuratorów. Kontrola realizacji obowiązku nauki przez
młodzież w wieku 16-18 lat [por. zał. nr 4, str. 37] wykazała, że minister nie wypełniał związanych z tym ustawowych
zadań.
W przyjmowanych każdego roku podstawowych kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej
państwa nie była uwzględniana problematyka spełniania
obowiązku nauki. Minister nie kontrolował też sprawności

i efektywności nadzoru pedagogicznego w tym względzie.
Od kuratorów nie żądano odpowiednich informacji i sprawozdań, wspomniana problematyka nie była również tematem organizowanych przez ministerstwo szkoleń, narad
i konferencji kuratorów, ani przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, do zadań których należy kontrolowanie
spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18
lat oraz prowadzenie ewidencji.
Resort edukacji narodowej nie dysponował wiarygodnymi danymi o liczbie młodzieży realizującej obowiązek nauki.
Dane z tego zakresu, wprowadzone do Systemu Informacji
Oświatowej w latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007, były
niekompletne i niezgodne ze stanem faktycznym. Nie odpowiadały one danym z prowadzonej w gminach ewidencji
ludności, zaś liczba osób spełniających obowiązek nauki
w formach szkolnych nie pokrywała się z liczbą uczniów wykazaną przez szkoły, występowały również rozbieżności co
do liczby osób w wieku 16-18 lat między danymi pochodzącymi z Systemu Informacji Oświatowej i GUS. Zdaniem NIK,
jedną z przyczyn tego stanu było nieegzekwowanie od gmin
przez MEN poprawnych danych o liczbie młodzieży realizującej obowiązek nauki.
Minister Edukacji Narodowej nie zrealizował wniosku
pokontrolnego po przeprowadzonej w 2006 r. przez NIK
kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w którym postulowano podjęcie działań ułatwiających gminom skuteczne kontrolowanie spełniania przez
młodzież obowiązku nauki. Wbrew zapewnieniom ministra
o uwzględnieniu proponowanej zmiany w przygotowywanym
projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w latach
2006-2007 regulacja taka nie była wnioskowana w żadnej
z pięciu nowelizacji.
Mimo stwierdzonych nieprawidłowości, NIK pozytywnie
oceniła działania Komendy Głównej i trzech skontrolowanych komend wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy,
w związku z realizacją zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. W trzech
edycjach projektu Twoja wiedza – Twój sukces, skierowanego do nieuczącej się i niepracującej młodzieży zagrożonej
wykluczeniem z systemu edukacji, wzięło udział ponad 19
tys. osób w wieku 15-24 lat (głównie 15-18 lat), pochodzących z rodzin i środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, dotkniętych ubóstwem i długotrwałym bezrobociem.
Osiągnięte rezultaty, to zaktywizowanie społeczno-zawodowe uczestników, wyrównanie zaległości edukacyjnych,
zwiększenie aspiracji osobistych, zdobycie zawodowych
kwalifikacji.
Pozytywnie oceniona została również realizacja projektów związanych z Wyrównywaniem szans edukacyjnych
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poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia, finansowanego –
podobnie jak poprzednie – z budżetu państwa oraz środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, było wsparcie młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
i ułatwienie jej tą drogą spełniania obowiązku nauki.

20.

Kontrola działalności placówek naukowych
Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006 [por. zał. nr
4, str. 36], która objęła Kancelarię PAN, 18 wspomnianych
placówek oraz 7 jednostek organizacyjnych działających
w formie zakładów budżetowych, pozwoliła pozytywnie
ocenić realizację przez nie zadań polegających na prowadzeniu badań naukowych i kształceniu kadry naukowej oraz
współdziałaniu ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami
naukowymi. Ponadto Prezydium PAN przedstawiało swoje
stanowisko w istotnych kwestiach dotyczących rozwoju i finansowania badań naukowych w Polsce, takich jak strategia
rozwoju nauki, współpraca środowisk naukowych, rozwój
innowacyjności i działania zmierzające do szybkiego nadrobienia zaległości w tym zakresie.
Za szczególne osiągnięcia w badaniach naukowych
PAN w okresie objętym kontrolą uznano opracowania, które przyczyniły się do odkryć naukowych oraz wdrożenia
nowych technologii. Wśród tych dokonań wymienić należy
opracowanie unikatowej linii technologicznej do produkcji
manganu i magnezu wysokiej czystości, pierwszy projekt
kriokomory pozwalającej leczyć schorzenia reumatologiczne
i urazy fizyczne, nową, wysoce efektywną i tanią metodę wytwarzania leku przeciwnowotworowego ifosfamidu, udział
w międzynarodowej misji satelitarnej Huygens do jednego
z księżyców Saturna oraz wiele opracowań naukowych
o charakterze stosowanym.
Kontrola ujawniła również nieprawidłowości. Przede
wszystkim nie była realizowana część zadań zapisanych
w ustawie o PAN. Zgromadzenie Ogólne Akademii nie
wywiązało się z powinności polegającej na określaniu kierunków działania PAN oraz sprawowaniu nadzoru nad całokształtem jej funkcjonowania. Nie przyjęło też rocznych
sprawozdań z działalności za lata 2003-2006, wskutek czego prezes Akademii przedstawiał Prezesowi Rady Ministrów
dokumenty niepoddane pod głosowanie członków PAN. W
tym samym czasie dwa spośród siedmiu wydziałów Akademii nie przeprowadziły obowiązkowych okresowych ocen
placówek naukowych objętych zakresem swego działania.
Żaden wydział nie miał wypracowanych zasad postępowania po dokonaniu oceny – nie przewidziano procedury odwoławczej ani trybu egzekwowania wydanych zaleceń.
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Negatywnie oceniła NIK sposób gospodarowania przez
PAN środkami trwałymi, których wartość przekraczała
327 mln zł. Sprawozdania finansowe nie odzwierciedlały
rzeczywistej wartości posiadanego majątku, brakowało wyceny gruntów stanowiących własność PAN, bądź znajdujących się w jej wieczystym użytkowaniu. Kancelaria PAN nie
dysponowała w latach 2003-2006 kompletną dokumentacją
dotyczącą nieruchomości gruntowych wykorzystywanych
przez placówki naukowe, zakłady i jednostki budżetowe
oraz gospodarstwa pomocnicze. Częściowa inwentaryzacja
rzeczowych składników majątku przeprowadzona została po
raz pierwszy dopiero w 2006 r.
Wbrew postanowieniom obowiązującej już od ponad
dziesięciu lat ustawy o Polskiej Akademii Nauk, instytuty nie
zostały wyposażone przez prezesa PAN w mienie nieruchome. Do czasu zakończenia kontroli Akademia nie przekazała na własność instytutom posiadającym osobowość prawną użytkowanych przez nie budynków, budowli i gruntów
wykorzystywanych do działalności statutowej, lecz zawarła
jedynie umowy użyczenia. Jednostki nieposiadające osobowości prawnej otrzymały składniki majątkowe „w zarząd” lub
„w administrowanie”. Skontrolowane jednostki składnikami
majątkowymi, stanowiącymi własność PAN, niejednokrotnie
gospodarowały w sposób niewłaściwy. Dysponując owym
majątkiem, przekraczały zakres posiadanych upoważnień,
nie wykazywały też należytej dbałości o powierzone mienie,
co prowadziło do jego dewastacji.

21. Jednym z podstawowych zadań wyższej uczelni,
wynikających z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
jest kształcenie i promowanie kadr naukowych. Wcześniejsze kontrole NIK ujawniły niekorzystną sytuację w tej mierze:
niedobór wysoko kwalifikowanych nauczycieli akademickich,
niewykorzystywanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz mierne wyniki kształcenia doktorantów. Kontrola
nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego [por.
zał. nr 4, str. 35] obejmująca lata akademickie 2005/2006
oraz 2006/2007 wykazała, że w okresie tym publiczne szkoły
wyższe ze swoich uprawnień korzystały na ogół w sposób
prawidłowy, jednak efekty tych działań nie zawsze były satysfakcjonujące.
Wiele uczelni nie przestrzegało trybu uzyskiwania
stopni naukowych. Postępowania prowadzono mimo braku uchwał rad wydziałów w sprawie wszczęcia przewodu,
wyznaczenia promotorów i recenzentów, a nawet przy
braku wniosku lub zgody kandydata. Rozprawy odbywały
się na tym samym posiedzeniu, na którym podjęto uchwały o przyjęciu rozpraw doktorskich i dopuszczeniu ich do
obrony, przyjmowano prace i wyznaczano datę obrony,

chociaż doktorant nie zdał jeszcze egzaminu doktorskiego,
o wiele miesięcy przekraczane były terminy sporządzenia
recenzji itp.
W roku akademickim 2005/2006 w 10 spośród 29 skontrolowanych uczelni proporcje między liczbą studentów
a liczbą nauczycieli akademickich na części kierunków studiów były niezgodne z obwiązującymi normami. W następnym roku w takiej sytuacji znajdowały się 3 szkoły wyższe.
Poprawa wskaźników spowodowana została jednak głównie
złagodzeniem dotychczasowych wymogów – do minimum
kadrowego poza profesorami i doktorami habilitowanymi
zaliczono również osoby ze stopniem naukowym doktora
– nie zwiększyła się natomiast w sposób odczuwalny liczba
nauczycieli akademickich.
W obu wymienionych latach w skontrolowanych uczelniach publicznych liczba wszczętych postępowań o nadanie
stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora,
a także liczba uzyskanych stopni i tytułów, była bardzo zbliżona. Wśród przyczyn stagnacji w tym względzie należy wymienić niewielkie środki finansowe na badania, stanowiące
ważny czynnik rozwoju kadr, a także skromne efekty kształcenia na studiach doktoranckich. W większości skontrolowanych uczelni tytuł naukowy doktora uzyskał ostatecznie tylko
niewielki odsetek rozpoczynających takie studia, najczęściej
od 1,6% do 20% osób. Szczególnie niekorzystnie wskaźnik
ten kształtował się na studiach doktoranckich niestacjonarnych. W przypadku tych ostatnich należy brać pod uwagę
również wysokość związanych z nimi opłat (przeciętnie
1,5 tys. zł za semestr), które wbrew obowiązującym przepisom ustalane były nie na podstawie planowanego kosztu
zajęć dydaktycznych, ale dowolnie, jako połowa kosztów na
studiach magisterskich, według własnych szacunków, czy
też na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w 5 podstawowych działach gospodarki.
Pozytywnie NIK oceniła działalność Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów, w której kompetencjach leży nadawanie jednostkom organizacyjnym szkół wyższych i placówek
naukowych uprawnień do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego, choć wskazała również istotne
nieprawidłowości. Komisja m.in. nie dokonywała okresowych ocen poziomu działalności naukowej lub artystycznej
wyższych uczelni, wskutek czego nie miała pełnej wiedzy
o spełnianiu przez nie ustawowych wymogów warunkujących przyznanie wspomnianych prerogatyw, nie korzystała
z prawa do ograniczania, zawieszania lub cofnięcia uprawnień jednostkom organizacyjnym posługującym się nimi
w sposób niewłaściwy, nie przestrzegała też ustawowych
terminów rozstrzygania rozpatrywanych spraw.

22. W dziedzinie ochrony zdrowia kontrola, której
tematem było wykonanie planu finansowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 r., z uwzględnieniem
kosztów związanych z zawieraniem ugód na świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowach zawartych ze świadczeniodawcami w latach 20032006 [por. zał. nr 4, str. 57], skłoniła NIK do negatywnej
oceny działań NFZ. Głównym powodem była znaczna skala
stwierdzonych nieprawidłowości finansowych, wynikających
z nieprzestrzegania wymogów prawnych obowiązujących
przy wydatkowaniu środków publicznych.
Na nieprawidłowości te złożyło się m.in. niezgodne
z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przekazanie kwoty
ponad 4,5 mld zł na podwyżki dla personelu medycznego
bez powiązania ich ze świadczeniami opieki zdrowotnej,
finansowanie świadczeń wykonanych ponad ustalony limit
drogą zawierania nielegalnych „ugód pozasądowych”, przekroczenie kosztów planowanych świadczeń medycznych,
a także finansowanie zadań zleconych przez Ministra Zdrowia, a nieujętych w planie Funduszu.
Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż mimo wciąż
niezaspokojonego popytu na usługi medyczne, na koniec
roku 2007 na koncie NFZ pozostały znaczne kwoty, a wartość niewykonanych świadczeń sięgnęła 1,5 mld zł. Podjęte
pod koniec roku działania zmierzające do wykorzystania
posiadanych środków okazały się nieskuteczne, ponieważ
przystąpiono do nich zbyt późno. Część środków, stanowiąca rezerwę utworzoną na zobowiązania z tytułu toczących
się postępowań sądowych, przeznaczona została na sfinansowanie świadczeń ponadlimitowych. NIK nie kwestionowała potrzeby opłacania wszystkich wykonanych świadczeń,
jednak odbywało się to praktycznie w sposób uznaniowy
– dyrektorzy oddziałów decydowali, które roszczenia zostaną zaspokojone i w jakiej wysokości. Praktyki takie nie
sprzyjały przejrzystości w wydatkowaniu środków i mogły
sprzyjać korupcji.
W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, NFZ
nie prowadził analiz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
co było niezbędne dla prawidłowego ustalania wysokości
kontraktów, nie żądał też od świadczeniodawców przedstawienia kalkulacji. Nadal nie dysponował więc wiarygodnymi
informacjami o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń. Powodem były m.in. niekompletne dane przekazywane przez świadczeniodawców
lub nawet zupełny ich brak. Uniemożliwiało to prowadzenie
rzetelnych analiz medyczno-finansowych, podejmowanie racjonalnych decyzji o finansowaniu świadczeń, a także wery-
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fikację list osób oczekujących na świadczenie, które nierzadko zajmowały miejsca jednocześnie w kilku kolejkach.
Niektóre z tych działań, sprzecznych z przepisami prawa, np. sposób finansowania wzrostu wynagrodzeń, NIK
oceniła negatywnie już w wyniku poprzednich kontroli. Od
2000 r. wnioskowała też o nałożenie na wszystkich świadczeniodawców obowiązku przekazywania Funduszowi
niezbędnych informacji o kosztach świadczeń, ponieważ
obecnie metodyka liczenia kosztów obowiązuje wyłącznie
publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Mając świadomość istnienia poważnych nieprawidłowości, należy jednocześnie zauważyć, iż Fundusz realizował
plan finansowy według przepisów ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej, która w 2007 r. była nowelizowana
dziewięciokrotnie, zaś rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki
finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia od momentu
zatwierdzenia planu finansowego NFZ na 2007 r. było zmieniane trzy razy. Do końca 2007 r. nie został też utworzony
centralny rejestr usług medycznych prowadzony przez Ministra Zdrowia, ani wojewódzkie rejestry prowadzone przez
wojewodów. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r., świadczenia udzielane przez publiczne zakłady
opieki zdrowotnej oraz inne podmioty winny podlegać rejestracji i monitorowaniu w systemie ewidencyjno-informatycznym pn. rejestr usług medycznych. Jego brak utrudniał NFZ
kontrolowanie jakości i zasadności udzielanych świadczeń.

23. Ustalenia kontroli poświęconej funkcjonowaniu
samorządowego lecznictwa szpitalnego w województwie łódzkim [por. zał. nr 4, str. 81], na które składały się
22 placówki wojewódzkie oraz 16 powiatowych i miejskich,
pozwoliły na wyciągnięcie wniosków zarówno na temat ich
bieżącej działalności, jak i natury strategicznej.
Poważne zastrzeżenia budziło zarządzanie szpitalami.
Placówki te nierzetelnie realizowały przyjęte w programach
restrukturyzacyjnych działania naprawcze. W ani jednej
spośród 7 skontrolowanych jednostek nie wykonano w pełni
zaplanowanych zamierzeń, nawet możliwych bez wysokich
nakładów finansowych zmian organizacyjnych, na wysokim
poziomie utrzymywały się nadal zobowiązania wymagalne.
Dwa szpitale na koniec 2007 r. odnotowały ujemny wynik
finansowy. Na powstanie deficytu istotny wpływ miały niegospodarne i nielegalne poczynania ich byłych dyrektorów. Spowodowały one, iż mimo zakończenia postępowań
restrukturyzacyjnych nie osiągnięto zakładanej poprawy,
a w jednym wypadku nastąpiło nawet pogorszenie warunków funkcjonowania, bowiem niekorzystne umowy i porozumienia w sprawie przejęcia wierzytelności cywilnoprawnych,
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świadczenia usług doradczych, a także dzierżawienia aparatury medycznej, zawarte z kilkoma spółkami, naraziły szpital
na wysokie koszty, pogarszając jego i tak trudną sytuację
finansową. Równocześnie brakowało komórki kontroli wewnętrznej oraz stanowiska audytora, a nierzetelny sposób
prowadzenia sprawozdawczości finansowej i ksiąg rachunkowych stwarzał warunki sprzyjające zaistnieniu korupcji.
Poprawił się dostęp pacjentów do świadczeń, na co
wskazywały analizy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Wprawdzie kolejki istniały nadal, ale tylko na niektórych
oddziałach, skrócił się także czas oczekiwania. Ogólną tendencję zmniejszania się liczby oczekujących potwierdzały
także dane miejscowego oddziału NFZ, choć nie obejmowały one wszystkich szpitali, których znaczna część, lekceważąc przepisy, nie przesyłała odpowiednich sprawozdań.
Nie uległ natomiast radykalnej zmianie sposób prowadzenia
list oczekujących, nadal w niektórych wypadkach niezgodny
z obowiązującymi przepisami, a w części szpitali ciągle nie
opracowano procedur przyjmowania pacjentów, ani zasad
postępowania w nagłych wypadkach.
Przede wszystkim jednak praktycznie nie była realizowana samorządowa strategia mająca doprowadzić do zmian jakościowych w opiece medycznej. Priorytetowe cele i zadania
tego zamysłu zostały określone w „Programie Wojewódzkim
– Strategia Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na
lata 2006-2013”, którego intencją było podniesienie stanu
zdrowotności mieszkańców m.in. drogą poprawy dostępu do
lecznictwa szpitalnego. Oznaczałoby to zwiększenie liczby
łóżek internistycznych, łóżek opieki długoterminowej i rehabilitacyjnych, powstanie oddziału geriatrycznego, a ponadto
dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych, wprowadzenie systemów
jakości oraz stosowanie nowych technologii medycznych.
Wysokość środków finansowych potrzebnych do zrealizowania tych zamierzeń oszacowano na prawie 1,3 mld zł.
Według Urzędu Marszałkowskiego, dostosowanie nadzorowanych placówek do wymogów fachowych i sanitarnych
kosztowałoby 420 mln zł, kolejnych 120 mln zł potrzeba na
zakup aparatury i sprzętu medycznego. Istotnym źródłem
finansowania zadań zapisanych w Strategii miały być środki
unijne, bowiem dotacje samorządu wojewódzkiego na zadania inwestycyjne podległych jednostek, stanowiące podstawowe źródło ich finansowania, w latach 2006-2007 niewiele przekroczyły 58 mln zł. Do poprawy dostępności usług
zdrowotnych miała się przyczynić również racjonalizacja
rozmieszczenia placówek ochrony zdrowia w województwie,
jednak w związku ze zmieniającymi się koncepcjami rządowymi i odstąpieniem od projektu krajowej sieci szpitali została ona odłożona w czasie.

24. Poprawiło się finansowanie oraz dostępność
leczenia kardiologicznego w latach 2003-2007 [por. zał.
nr 4, str. 56], choć działania mające ograniczyć występowanie chorób sercowo-naczyniowych i ich skutki trudno uznać
za w pełni zadowalające.
W Polsce w latach 70. i 80. XX wieku tempo wzrostu
umieralności spowodowanej chorobami układu krążenia
należało do najwyższych na świecie. W następnym dziesięcioleciu ten niekorzystny trend udało się zahamować,
a następnie odwrócić. Uzyskany postęp może jednak okazać się niewystarczający, bowiem w ocenie ekspertów niewydolność serca stanie się w Polsce w najbliższych latach
ważnym problemem medycznym i społecznym, przede
wszystkim wskutek starzenia się społeczeństwa oraz znacznego rozpowszechnienia chorób sercowo-naczyniowych.
Kontrola obejmująca, poza kwestią dostępu pacjentów
z chorobami krążenia do leczenia kardiologicznego, również
realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, pozwoliła stwierdzić, że w okresie objętym badaniami łatwiej
niż poprzednio można było uzyskać świadczenie w postaci
koronarografii i angioplastyki – zabiegów kardiologii inwazyjnej stosowanych w stanach zagrożenia życia – a to dzięki
wprowadzeniu w każdym województwie całodobowych dyżurów pracowni hemodynamiki. Jednocześnie wydłużył się
jednak czas oczekiwania na planowe zabiegi oraz na świadczenia ambulatoryjne, zwiększyła się też wielkość świadczeń „ponadlimitowych”. Jednym z powodów takiego stanu
było niedostosowanie przez NFZ planowanych kosztów
świadczeń medycznych do faktycznych potrzeb, co z kolei
było wynikiem braku rzetelnej wiedzy o zapotrzebowaniu na
poszczególne świadczenia, a także braku spójnego systemu
zapobiegania i leczenia chorób kardiologicznych.
Doświadczenia wielu krajów wykazały, że epidemię
chorób sercowo-naczyniowych można opanować i zdecydowanie ograniczyć tylko dzięki kompleksowym programom
promującym nowoczesną prewencję, diagnostykę i terapię.
Wszystkie elementy tego systemu – profilaktyka, leczenie
ambulatoryjne, zabiegi specjalistyczne oraz rehabilitacja
kardiologiczna – muszą być jednak ze sobą skorelowane
i nawzajem się uzupełniać. Tymczasem badania wpisów
w kartach pacjentów, odzwierciedlających wykonanie obowiązkowych badań przesiewowych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej ujawniły, iż wyniki pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi oraz wzrostu i masy ciała – pozwalających na
wyliczenie wskaźnika nadwagi lub niedowagi BMI – wpisane
zostały do dokumentacji tylko co trzeciej porady. Wynika
z tego, iż nagminnie zaniedbywane były działania zmierza-

jące do wczesnego wykrywania chorób, m.in. układu krążenia, a podstawowa opieka medyczna nastawiona była na
ich leczenie, nie zaś na zapobieganie. Poważne zagrożenie
stwarza też wydłużanie się okresu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjne lub na zabiegi planowe. Przyczynić się
to może do nasilenia objawów chorobowych, skutkiem czego nastąpi konieczność zastosowania zabiegów ratujących
życie, zwiększających koszty leczenia.
Wyniki kontroli wskazują również na niedocenianie roli
rehabilitacji kardiologicznej. Pomimo rosnącej liczby zabiegów kardiologii inwazyjnej, wartość umów na tego rodzaju
świadczenia pozostaje na prawie niezmienionym poziomie.
Oznacza to, iż liczba osób objętych rehabilitacją kardiologiczną zmniejsza się, a wraz z nią spada efektywność leczenia.
W raporcie o stanie rehabilitacji kardiologicznej wskazano,
że kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność, m.in. z przyczyn sercowo-naczyniowych,
o około 20-25%. Z uzasadnienia do Programu POLKARD na
lata 2006-2008 wynika z kolei, iż zainwestowane olbrzymie
środki na rozwój kardiologii interwencyjnej oraz kardiochirurgii, są, niestety, w istotnej części marnotrawione przez brak
nakładów na nowoczesną rehabilitację kardiologiczną, która,
jak udowodniono, jest niezbędnym elementem podtrzymania
sukcesu terapeutycznego osiągniętego za pomocą leczenia
inwazyjnego.

25. Podstawowa opieka zdrowotna, mająca stanowić zasadnicze ogniwo zreformowanego przed ośmiu laty
systemu ochrony zdrowia, ciągle nie spełnia wyznaczonej
w nim roli. Dowiodła tego kontrola realizacji przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej
i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach
2006-2007 (I półrocze) [por. zał. nr 4, str. 55].
Zgodnie z założeniami reformy z 1999 r., podstawowa
opieka zdrowotna miała opierać się głównie na sieci indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy rodzinnych, a zdecydowana większość przypadków chorobowych – winna być
leczona na tym właśnie szczeblu. Zakładano, iż spowoduje
to odbiurokratyzowanie kontaktów lekarza z pacjentem
i wpłynie na przesunięcie punktu ciężkości procesu terapeutycznego z leczenia już istniejącej choroby na zapobieganie i profilaktykę. Spodziewano się, że lekarz POZ,
mający najbliższy i najczęstszy kontakt z pacjentem, stanie
się jego przewodnikiem po systemie i koordynatorem całego procesu leczniczego. Zwiększenie jego rangi oznaczało
jednocześnie sprowadzenie pozostałych szczebli systemu
do roli pomocniczej w stosunku do leczenia podstawowego. Uczestniczyłyby one w tym procesie dopiero wówczas,
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gdyby stan zdrowia pacjenta leczonego w ramach POZ nie
uległ poprawie.
Kontrola wykazała, że oczekiwania wiązane z takim
właśnie usytuowaniem podstawowej opieki zdrowotnej
w systemie ochrony zdrowia nie sprawdziły się w praktyce.
Rolę lekarza POZ jako koordynatora i przewodnika świadczeniobiorcy w dostępie do świadczeń profilaktycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych umniejszało istnienie dodatkowych wejść do systemu, omijających poziom podstawowy. Opieka medyczna nadal miała charakter naprawczy
i była ukierunkowana na leczenie choroby, nie zaś na jej
zapobieganie. W ocenie NIK, przyjęte przez Narodowy
Fundusz Zdrowia zasady kontraktowania świadczeń nie
zachęcały lekarzy POZ do zainteresowania się zdrowymi
świadczeniobiorcami, skłaniały natomiast do przekazywania pacjentów chorych na wyższe szczeble systemu, gdzie
udzielanie świadczeń jest kosztowniejsze. Finansowanie
przez NFZ oddzielnych programów profilaktycznych powodowało, że lekarze POZ czuli się zwolnieni z obowiązku
wykonywania rutynowych badań przesiewowych w ramach
stawki kapitacyjnej, liczonej stosownie do liczby świadczeniobiorców.
Nie była w praktyce przestrzegana zasada ciągłości
opieki zdrowotnej. Ambulatoryjne porady ginekologa, położnika, dermatologa, onkologa, okulisty oraz psychiatry,
możliwe do uzyskania bez skierowania lekarza POZ, miały
najczęściej charakter doraźny. W dokumentacji medycznej
pacjentów nie były odnotowywane informacje o ogólnym
stanie ich zdrowia i rodzinnym występowaniu chorób. Z kolei wyniki badań specjalistycznych, rozpoznanie i zalecenia
w sprawie dalszego postępowania nie były przekazywane
lekarzowi POZ.
Stwierdzono, że organy samorządu terytorialnego niejednokrotnie finansowały badania profilaktyczne, których zakres był zbliżony do programów profilaktycznych opłacanych
przez NFZ, a wykonywanych na płaszczyźnie POZ. Świadczy to o braku koordynacji działań podejmowanych przez
różnych dysponentów środków publicznych. W ocenie NIK
niezbędne jest ujednolicenie systemu gromadzenia informacji o świadczeniach zdrowotnych na poziomie podstawowej
opieki zdrowotnej, udzielanych zarówno w ramach stawki
kawitacyjnej, jak i programów profilaktycznych, a także zapewnienie pełnego przepływu danych o wykonanych świadczeniach z POZ do NFZ, bowiem decyzje o alokacji środków
publicznych na zadania podstawowej opieki zdrowotnej
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podejmowanie bez
szczegółowej wiedzy w tym względzie, mogą być nieracjonalne i nie zaspokajać rzeczywistych potrzeb świadczeniobiorców.
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26.

Niepokojące wyniki przyniosła kontrola, której
tematem było sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym
w latach 2005-2007 (I półrocze) [por. zał. nr 4, str. 72]. W
jej rezultacie NIK negatywnie oceniła organizację tej opieki
oraz prowadzony nad nią nadzór zobowiązanych i upoważnionych instytucji.
W myśl ustawy o systemie oświaty, organy prowadzące
szkoły mają obowiązek stworzyć warunki do objęcia uczniów profilaktyczną opieką zdrowotną. Powinny zapewnić
im możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej, w którym opiekę nad nimi – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu
i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
młodzieżą – winna sprawować pielęgniarka albo higienistka
szkolna. Do nich z kolei należy m.in. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, organizowanie profilaktycznych badań lekarskich, udział w szkolnym programie
edukacji zdrowotnej, organizowanie posiłków i warunków
sanitarnych w szkole, prowadzenie dokumentacji medycznej
uczniów. To ostatnie zadanie, wraz z problematyką szczepień ochronnych, w wyniku nowelizacji wspomnianej ustawy
włączone zostało do obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Młodzieży szkolnej nie został zapewniony równy dostęp
do świadczeń. W roku szkolnym 2006/2007 gabinety profilaktyki i pomocy przedlekarskiej posiadało około 95% szkół
miejskich, zaś spośród szkół wiejskich tylko niespełna 40%
szkół podstawowych, połowa gimnazjów i 60-64% szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze wyraźniejsze były różnice między poszczególnymi województwami – w wiejskich szkołach
województwa mazowieckiego gabinety takie znajdowały się
w 16% szkół podstawowych, 24% gimnazjów i 33% liceów.
Podobna sytuacja istniała w województwie małopolskim.
Zbyt duża liczba uczniów przypadających na jedną statystyczną pielęgniarkę, przekraczająca wyraźnie niemal wszędzie przyjęty wskaźnik 800 podopiecznych na etat, nie gwarantowała odpowiedniej jakości opieki i pełnego wywiązania
się przez pielęgniarkę szkolną ze wszystkich ustawowych
obowiązków. W latach 2005-2007 odsetek uczniów objętych
badaniami profilaktycznymi, testami przesiewowymi i fluoryzacją zębów praktycznie nie uległ poprawie i był również
zróżnicowany w poszczególnych regionach kraju. Mimo to
nie podejmowano działań w celu zniwelowania występujących dysproporcji.
Istotną wadą istniejącego systemu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą było znaczne rozproszenie świadczeniodawców, a także instytucji sprawujących

nadzór nad nimi. Nadzór ten był źle zorganizowany i mało
skuteczny. Spośród 8 badanych oddziałów NFZ jedynie 5
przeprowadziło kontrole, których tematem była realizacja
umów o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
uczniami, zaś profilaktyką stomatologiczną zajął się tylko
jeden. Wojewódzkie centra zdrowia publicznego skontrolowały ponad połowę świadczeniodawców, ale tylko 4% gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.
Nawet te niepełne wyniki nie były należycie wykorzystywane
– zaledwie jedno z centrów przekazywało je systematycznie
właściwemu oddziałowi NFZ, który ze swej strony nie podjął
żadnych działań dla ich spożytkowania. Jednostki samorządu terytorialnego na ogół nie zajmowały się profilaktyką
zdrowotną. Tylko 2 spośród 32 okazały zainteresowanie stanem zdrowia uczniów uczęszczających do szkół, dla których
były organem prowadzącym.
Kolejnym mankamentem był brak koordynacji działań,
a nawet choćby przepływu danych o stanie zdrowia uczniów
i informacji o udzielonych świadczeniach między świadczeniodawcami i instytucjami ich nadzorującymi. Brak współpracy między nimi nie pozwalał na przeprowadzenie gruntownej
analizy całego systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad uczniami i doprowadzenie go do stanu umożliwiającego
mu skuteczne funkcjonowanie.

27.

Podjęcie przez NIK kontroli funkcjonowania
opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej [por. zał. nr 4, str. 96], wynikało
z potrzeby dokonania oceny skuteczności dotychczasowych
działań władz publicznych, mających na celu zapewnienie
osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie oraz przeciwdziałanie ich
izolacji. Zamiarem NIK było także ustalenie stopnia dostosowania polityki państwa oraz istniejącego ustawodawstwa
do przyjętej w krajach Unii Europejskiej strategii zdrowia
psychicznego, określonej w obowiązujących dokumentach
unijnych.
Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, iż
w Polsce nie został stworzony kompleksowy system opieki
nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi. Nie podjęto też
kroków mających na celu umożliwienie im właściwej integracji ze społeczeństwem. Starania Ministerstwa Zdrowia
w tej mierze nie przyniosły widocznych rezultatów. W prowadzonych działaniach brakowało niejednokrotnie ciągłości i konsekwencji. Nadal funkcjonował tradycyjny model
opieki psychiatrycznej oparty na szpitalach i poradniach.
Przekształcenia systemowe, zgodne z duchem ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego i wytycznymi Światowej

Organizacji Zdrowia, preferujące leczenie i opiekę głównie
w środowisku pacjenta, przy ograniczeniu do minimum pobytów w szpitalu, w praktyce ciągle stanowiły jedynie propozycję. Stale odnotowywano przypadki odmowy przyjęć
pacjentów do szpitali, lub długotrwałego oczekiwania na łóżko w niektórych oddziałach, powodowane głównie brakiem
miejsc. Poprawa w porównaniu z ustaleniami poprzednich
kontroli NIK nastąpiła natomiast w kwestii przestrzegania
praw pacjentów.
Mimo upływu 12 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego, kolejni ministrowie właściwi ds. zdrowia nie wywiązali się z zapisanej w niej powinności ustalenia
docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
z uwzględnieniem ich dostępności i sposobu finansowania.
Brak ustawowych rozwiązań utrudniał samorządom województw nie tylko określenie strategii i potrzeb w dziedzinie
opieki psychiatrycznej, ale i tworzenie oraz prowadzenie
tego rodzaju zakładów. Tylko w dwóch spośród ośmiu badanych urzędów marszałkowskich zostały opracowane w miarę
pełne, wieloletnie programy opieki psychiatrycznej, przyjęte
przez sejmiki.
Prawidłowo na ogół świadczyły usługi zdrowotne szpitale psychiatryczne i poradnie zdrowia psychicznego, a istniejące zaniedbania powstały najczęściej nie z ich winy.
Zaliczyć do nich należy przede wszystkim niewłaściwe warunki sanitarno-techniczne. Pod tym względem żaden z 16
skontrolowanych szpitali nie spełniał wymagań ustalonych
przez Ministra Zdrowia. Najczęściej nie był przestrzegany
normatyw określający powierzchnię na jedno łóżko, wielkość
odstępów między łóżkami i wymóg istnienia do nich dostępu
z trzech stron. Brakowało również odrębnych pomieszczeń
sanitarno-higienicznych dla mężczyzn i kobiet, a urządzenia
sanitarne nie zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zastrzeżenia budził stan techniczny budynków, szczególnie wzniesionych na początku XX wieku i od
wielu lat nie poddawanych gruntownym remontom. Wbrew
przepisom Prawa budowlanego, w części szpitali nie dokonywano okresowych kontroli stanu pomieszczeń i instalacji,
nagminnie nie były też przestrzegane przepisy przeciwpożarowe.
Stwierdzono, iż połowa skontrolowanych urzędów marszałkowskich nie podejmowała żadnych starań mających
na celu promocję zdrowia i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Również Minister Zdrowia nie wykazywał wystarczającego zainteresowania tą problematyką. Nie analizował
i nie wykorzystywał informacji wojewodów o prowadzonych
programach zdrowotnych, nie stworzył też Radzie ds. Promocji Zdrowia Psychicznego odpowiednich warunków do
funkcjonowania, wskutek czego nie opracowała ona pro-
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1.

1.

jektów krajowych programów w tej dziedzinie i nie dokonała
okresowych ocen wykonania zadań przez właściwe organy
i instytucje.

28.

Kwestii funkcjonowania organów inspekcji i nadzoru poświęcone zostały cztery kontrole. W wyniku kontroli
działań prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz Ministra Gospodarki w sprawie nałożenia kary pieniężnej
na spółkę J&S Energy SA [por. zał. nr 4, str. 25], po zbadaniu związanych z tym okoliczności NIK negatywnie oceniła sposób postępowania prezesa ARM; pozytywną opinię,
choć też nie bez zastrzeżeń, wyraziła natomiast o podjętych
w tej sprawie działaniach Ministra Gospodarki.
Ponieważ spółka JSE w okresie między 1 października 2006 r. a 30 września 2007 r. nie zgromadziła wymaganych zapasów obowiązkowych paliw ciekłych, do czego
zobowiązani byli producenci oraz importerzy tych nośników
energii, podjęta przez prezesa Agencji Rezerw Materiałowych decyzja o wymierzeniu spółce kary pieniężnej była
w pełni uzasadniona, lecz wydana została przez organ
nieuprawniony. Stosownie bowiem do postanowień ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń
na rynku naftowym, organem uprawnionym do nałożenia
kary była wyłącznie Agencja Rezerw Materiałowych, nie
zaś jej prezes. NIK negatywnie oceniła również fakt, że
postępowanie administracyjne w sprawie ukarania JSE
wszczęte zostało dopiero po upływie niemal roku od momentu, gdy spółka po raz pierwszy nie wypełniła ciążącego
na niej obowiązku zgromadzenia odpowiedniego zapasu
paliw ciekłych.
W tej sytuacji uchylenie przez Ministra Gospodarki decyzji prezesa ARM i umorzenie postępowania było, zdaniem
NIK, decyzją prawidłową. Unieważnienie decyzji organu
I instancji i pozostawienie sprawy niezałatwionej co do meritum umożliwiało ponowne podjęcie postępowania przez
właściwy organ. Postępowanie takie, wszczęte tym razem
przez Agencję, zakończyło się wydaniem decyzji o ponownym nałożeniu kary. NIK zwróciła jednak uwagę, iż w okresie, w którym spółka JSE nie utrzymywała wymaganych
zapasów paliw, Minister Gospodarki nie podjął w ramach
posiadanych kompetencji nadzorczych czynności dyscyplinujących wobec Agencji, w celu skłonienia jej do rzetelnego
wykonywania swoich obowiązków.
Jednocześnie NIK uznała za niewłaściwą z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski sytuację, w której prezes ARM i Minister Gospodarki odmiennie
oceniają groźbę braku na terenie kraju pojemności zbior-
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nikowych wystarczających do zmagazynowania całych zapasów paliw ciekłych, do których tworzenia i utrzymywania
zobowiązani są przedsiębiorcy. W ocenie Agencji zagrożenie takie jest całkowicie realne, natomiast zdaniem resortu
gospodarki problem ten obecnie nie występuje, nie stanowi
też zagrożenia w przyszłości. Powodem tak istotnych różnic
były rozbieżne szacunki co do przyszłych pojemności magazynowych. NIK uważa zatem za konieczne ujednolicenie
metodyki obliczania niezbędnych pojemności magazynowych oraz wprowadzenie jednolitych kryteriów oceny, czy
pojemności te będą wystarczające.
Z zagadnieniem pojemności zbiornikowych na terenie
Polski wiąże się kwestia ewentualnego składowania zapasów części paliw poza granicami kraju. Przepisy pozwalają
na użytkowanie magazynów zlokalizowanych w innych państwach Wspólnoty, warunkiem skorzystania przez przedsiębiorców z owej możliwości jest jednak zawarcie przez
Polskę stosownych umów. NIK negatywnie ocenia fakt, że
mimo upływu ponad 6 lat od nowelizacji ustawy o rezerwach
państwowych i ponad 4 lat od przystąpienia Polski do UE,
umów takich dotąd nie podpisano.

29.

W rezultacie kontroli poświęconej realizowaniu
przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadań
w zakresie regulacji rynku usług telekomunikacyjnych
[por. zał. nr 4, str. 30] NIK pozytywnie oceniła wykonywanie
przez ten centralny organ administracji rządowej jego obowiązków związanych z kontrolą rynku telekomunikacyjnego
i wydawaniem decyzji oraz postanowień regulujących współpracę między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
Kompetencje Prezesa UKE – do 14 stycznia 2006 r. Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – obejmowały m.in. takie istotne dla funkcjonowania wspomnianego
rynku czynności, jak ustalanie statusu operatora o znaczącej
pozycji rynkowej, określenie jego obowiązków i warunków
współpracy z operatorami alternatywnymi oraz rozstrzyganie
sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
W ocenie NIK, podejmowane w tej mierze działania służyły
rozwojowi rynku usług telekomunikacyjnych drogą kształtowania właściwej współpracy między przedsiębiorcami,
wspierania konkurencji na rynku telekomunikacyjnym oraz
zapewnienia równego traktowania wszystkich działających
na nim podmiotów.
NIK nie zgłosiła uwag do analiz rynków telekomunikacyjnych i wyznaczania przedsiębiorców o znaczącej pozycji
rynkowej, zatwierdzania, zmiany i wprowadzania z urzędu
ofert ramowych o dostępie telekomunikacyjnym, a także
do decyzji rozstrzygających sporne kwestie i określających
warunki współpracy pomiędzy Telekomunikacją Polską SA

i operatorami alternatywnymi. Zastrzeżenia Izby wzbudziło natomiast opieszałe prowadzenie przez URTiP i UKE
większości postępowań administracyjnych poprzedzających
wydanie decyzji regulacyjnych i nagminne przekraczanie
ustawowych terminów załatwiania spraw. Spośród badanych 33 postępowań prowadzonych w I instancji, 90-dniowy
termin nie został dotrzymany w 27 przypadkach. Trwały one
średnio ponad 11 miesięcy, zaś jedna z decyzji wydana została po przeprowadzeniu postępowania trwającego 980 dni.
Również żadne z 12 postępowań odwoławczych nie zostało
zakończone przed upływem 1 miesiąca – w tym wypadku
średnia wynosiła 178 dni.
W świetle wyjaśnień Prezesa UKE główną przyczyną
przeciągania się postępowań była konieczność rozważenia skomplikowanych kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy z dziedziny prawa, telekomunikacji, ekonomii,
przeprowadzenia analiz technicznych, a często również
sięgnięcia do doświadczeń innych krajów lub skorzystania z pomocy firm doradczych, bowiem konkretne decyzje
mają wielkie znaczenie nie tylko dla przedsiębiorców, ale
również dla całego rynku telekomunikacyjnego i dla gospodarki. Nie tłumaczy to jednak faktu niepodejmowania
przez dłuższy czas żadnych czynności, ani niedopełniania
obowiązku zawiadomienia strony o nowym terminie załatwienia sprawy. Bardziej przekonywający wydaje się inny
argument – ciągła rotacja pracowników, którzy po zdobyciu
specjalistycznej wiedzy odchodzili do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, oferujących im znacznie atrakcyjniejsze
wynagrodzenie.
Ani jeden z wymienionych powodów nie przeszkadzał
jednak w prowadzeniu u przedsiębiorców planowych kontroli
poświęconych kwestii przestrzegania przez nich przepisów
prawa oraz decyzji i postanowień określających warunki
współpracy. Tymczasem wśród 23 kontroli podejmujących
tę tematykę, wszczętych w latach 2004-2006, aż 22 były
kontrolami doraźnymi. W ocenie NIK, podstawą sprawowania funkcji kontrolnych przez organ regulacyjny powinny być
kontrole planowe, prowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami, uwzględniającymi określone tematy badań, zakres
kontrolowanej działalności oraz podmioty objęte kontrolą.
Stwierdzono również, iż organy regulacyjne nie nakładały
na przedsiębiorców telekomunikacyjnych kar pieniężnych za
niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych. Wobec 172
przedsiębiorców, którzy w 2004 r. nie przekazali w ustawowym terminie sprawozdań i informacji dotyczących wykonywanej działalności telekomunikacyjnej, URTiP ograniczył się
do wysłania monitów przypominających o tym obowiązku.
Z podobną wyrozumiałością traktowani byli przedsiębiorcy
w latach następnych.

30. Kwestia wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych [por. zał. nr 4, str. 59] – przestrzegania
związanych z tym zasad, prawidłowości postępowań administracyjnych i funkcjonowania systemu kontroli wyrobów
używanych w budownictwie – zbadana została po trzech latach obowiązywania przepisów ustawy o wyrobach budowlanych. W okresie tym, w ocenie NIK, wspomniany system
nie działał należycie i nie zapewniał wystarczającej ochrony
zarówno użytkownikom tych wyrobów, jak i ich wytwórcom,
narażonym na ewentualne straty wskutek nieuczciwej konkurencji innych producentów, zaniżających koszty, a wraz
z nimi wymagania.
System kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych
do obrotu tworzą Prezes Urzędu Ochotny Konkurencji i Konsumentów oraz wyspecjalizowane organy, przede wszystkim nadzoru budowlanego. Prezes UOKiK pełni w nim rolę
monitorującą, zaś do zadań pozostałych organów należy
kontrolowanie, czy wyroby budowlane spełniają zasadnicze
wymagania i informowanie Prezesa UOKiK o uzyskanych
wynikach. Skuteczne funkcjonowanie tego systemu wymaga
harmonijnego współdziałania wszystkich jego elementów.
Z ustaleń kontroli wynika jednak, iż współpraca między Prezesem UOKiK a organami nadzoru budowlanego nie była
właściwa. Prezes UOKiK nie otrzymywał od nich kompletnych informacji o systemach kontroli wyrobów i wynikach
badań, lub dane te dostarczane były z opóźnieniem. Część
informacji przekazywanych pisemnie nie zgadzała się z tymi
samymi informacjami przesyłanymi drogą elektroniczną. Po
terminie, w niepełnej postaci, trafiały do Prezesa UOKiK
również informacje od organów celnych o zatrzymanych wyrobach budowlanych.
Kontrolujący stwierdzili, iż Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego nie miał pełnej wiedzy o liczbie producentów,
zakładów produkcyjnych ani punktów sprzedaży wyrobów
budowlanych. Nie prowadził takiej bazy danych, a planowanie jednostek do kontroli odbywało się na podstawie informacji uzyskanych podczas innych badań, z Internetu lub
z materiałów reklamowych. Również żaden z 10 skontrolowanych wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego
nie prowadził lokalnego rejestru producentów i sprzedawców. Świadczy to o niedostatecznym zaangażowaniu tych
organów w działalność kontrolną, podobnie jak zmniejszająca się w kolejnych latach liczba kontroli. Tego, że były one
potrzebne, dowodzi fakt, iż we wprowadzaniu do obrotu co
trzeciego z kontrolowanych wyrobów budowlanych miały
miejsce różnego rodzaju nieprawidłowości. Polegały one
na braku lub niewłaściwym sporządzeniu oceny zgodności
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wyrobu budowlanego z wymaganiami podstawowymi, braku
specyfikacji technicznej, utracie ważności aprobaty technicznej oraz braku oznakowania i informacji o wyrobie.
Niewłaściwie przebiegała znaczna część obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych. Organy nadzoru budowlanego nie sprawdzały dokumentów potwierdzających
dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych wyrobów szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji
i bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z zaleceniem GINB,
stosowne zapisy w protokołach kontroli dokonywane były na
podstawie oświadczeń kierowników budów. Uniemożliwiało
to ustalenie jakości wyrobów i upewnienie się, że spełniają
one istotne wymagania. Nieprawidłowo był wykonywany na
terenie budowy nadzór inwestorski. Inspektorzy, nie korzystając ze swoich uprawnień, nie żądali przedstawienia do
kontroli dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie użytych wyrobów. W wielu przypadkach producenci
dostarczali potrzebne dokumenty dopiero w czasie trwania,
a nawet już po zakończeniu robót. Zdarzało się również, iż
termin ważności dopuszczenia wyrobów budowlanych do
stosowania w budownictwie upływał przed ich wbudowaniem. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie kwestionowali
tych wyrobów i nie zapobiegali ich użyciu.
W ocenie NIK, tak funkcjonujący system kontroli nie zapewnia właściwego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych i stwarza możliwość wprowadzania do obrotu wyrobów
niespełniających wymagań szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji wznoszonych obiektów budowlanych.

31.

Nie poprawiła się, w stosunku do stanu stwierdzonego w 2005 r., działalność organów nadzoru budowlanego
szczebla powiatowego. Kontrola sprawowania nadzoru
budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych obiektów budowlanych użyteczności publicznej
oraz zespołów obiektów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego [por. zał. nr 4, str. 92], przeprowadzona
w 18 powiatowych inspektoratach wykazała, że najważniejsze sformułowane wówczas uwagi i wnioski nadal pozostają
aktualne.
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego nie wywiązywali się w sposób zadowalający z zadań zapisanych
w ustawie – Prawo budowlane, polegających na kontrolowaniu budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz wydawaniu pozwoleń na ich użytkowanie. Kontrole miały głównie
charakter doraźny. Przeprowadzane były w związku z zaleceniami organów nadzoru budowlanego wyższego szczebla, lub dla zbadania prawdziwości otrzymanych doniesień
o nieprawidłowościach, niemal całkowicie zostały natomiast
zaniechane kontrole planowe.
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W zdecydowanej większości inspektoratów nie reagowano na sygnały o nieprawidłowościach przy budowie
i utrzymaniu dużych obiektów budowlanych lub robiono to
z opóźnieniem. W ewidencjach rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów oraz ewidencjach decyzji, postanowień i zgłoszeń, których kopie nadsyłały organy administracji architektoniczno-budowlanej, istniały poważne luki.
Nie sprawdzano zawiadomień inwestorów o zamierzonym
terminie rozpoczęcia robot budowlanych. Niemal co dziesiąte pozwolenie na użytkowanie dużych obiektów budowlanych – spośród 304 objętych kontrolą – zostało wydane
mimo braku wszystkich niezbędnych dokumentów. Przed
wydaniem takiego pozwolenia w 3 obiektach nie przeprowadzono obowiązkowych kontroli, a 7 kolejnych skontrolowano
tylko pobieżnie.
Mimo iż NIK kilkakrotnie wskazywała na niebezpieczeństwo zaistnienia korupcji, ciągle nie zostały wyeliminowane
takie mechanizmy korupcjogenne jak uznaniowość postępowania przy wymierzaniu kar, bezczynność lub opieszałość
w działaniach. Nadal miały miejsce przypadki prowadzenia
przez pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dodatkowej działalności gospodarczej związanej
z projektowaniem, kierowaniem robotami budowlanymi lub
pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Powodowało to ryzyko powstania konfliktu interesów i mogło
podważyć zaufanie do inspektorów jako do członków korpusu służby cywilnej.
Jedną z przyczyn utrzymywania się takiej sytuacji były
braki kadrowe. Zwiększenie zakresu obowiązków powiatowych organów nadzoru budowlanego, przy ich niedofinansowaniu i rosnącym zapotrzebowaniu budownictwa na osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia, spowodowało
odpływ wykwalifikowanych pracowników. Z konieczności
w inspektoratach zatrudniano kandydatów bez uprawnień
budowlanych, w ramach stażu lub prac interwencyjnych,
którzy mogli wykonywać tylko czynności pomocnicze.
W ocenie NIK, znaczna liczba stwierdzonych nieprawidłowości, spowodowanych głównie nierzetelnością postępowania przy wykonywaniu zadań, wskazuje na brak skutecznego systemu kontroli. W żadnej z badanych jednostek nie
utworzono wyodrębnionej komórki lub stanowiska kontroli
wewnętrznej. Obowiązki takie powierzano najczęściej inspektorom, a także innym pracownikom, lub nie przypisywano ich nikomu w formie pisemnej. Tylko w dwóch inspektoratach w okresie objętym badaniami NIK przeprowadzono
przynajmniej jedną udokumentowaną kontrolę obejmującą
obszar zagadnień, o których mowa. Natomiast w 12 jednostkach nie wprowadzono nawet pisemnych uregulowań określających procedury funkcjonowania systemu kontroli we-

wnętrznej, m.in. zasady przydzielania pracownikom spraw
do załatwienia oraz nadzoru nad ich wykonaniem.

32. Podjęta we współpracy z najwyższymi organami
kontroli ośmiu państw nadbałtyckich kontrola monitoringu
środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego [por.
zał. nr 4, str. 64] pozwoliła ocenić wypełnianie przez Polskę
postanowień Konwencji o ochronie środowiska morskiego
obszaru Morza Bałtyckiego (tzw. konwencji helsińskiej) oraz
wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r., ustanawiającej zasady wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
w tym prowadzenia monitoringu jakości wód morskich. NIK
pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła
wykonywanie badań monitoringowych Morza Bałtyckiego
w latach 2005-2007, natomiast negatywnie – funkcjonowanie systemu finansowania monitoringu oraz systemu nadzoru nad jego realizacją.
Stwierdzono, iż w ciągu półtora roku od wejścia w życie
Ramowej Dyrektywy Wodnej nie zostały wydane 3 rozporządzenia Ministra Środowiska regulujące sposób i formy prowadzenia monitoringu wód oraz oceny ich stanu. Powodem
była niezgodność sformułowań użytych w ustawowej delegacji z wymaganiami wspomnianej dyrektywy. Wskutek tego
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Gdańsku,
Olsztynie i Szczecinie prowadziły badania monitoringowe
w oparciu o nieobowiązujące projekty rozporządzeń Ministra Środowiska i zalecenia Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska co do lokalizacji punktów pomiarowych oraz
zakresu i częstotliwości pomiarów. Brak niezbędnych przepisów, a także podstawy prawnej do nadzoru GIOŚ nad wojewódzkimi inspektoratami powodował, iż bez uzgodnienia
z GIOŚ wprowadzały one zmiany w swoich programach, nie
wykonywały części badań lub przekładały je na okres późniejszy, a wyników pomiarów nie przekazywały do GIOŚ.
Niewydolny okazał się system finansowania badań. Środki przeznaczane na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej były niewystarczające i przyznawane z opóźnieniem. W rezultacie zarówno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wykonujący monitoring otwartego
morza, jak i WIOŚ, badające wody przybrzeżne i przejściowe,
corocznie wstrzymywały się z rozpoczęciem badań do czasu
uzyskania środków finansowych i do wielkości przyznanego
dofinansowania dostosowywały liczbę stanowisk pomiarowych, częstotliwość poboru prób oraz zakres wykonywanych
oznaczeń. Brak wystarczających środków finansowych powodował problemy kadrowe w wojewódzkich inspektoratach
ochrony środowiska, które miały trudności z utrzymaniem dotychczasowych pracowników i zatrudnieniem nowych, a także

był przyczyną niedostatecznego wyposażenia laboratoriów
w sprzęt, urządzenia i aparaturę oraz braków certyfikatów
akredytacji na część prowadzonych badań.
Zbyt późne zwieranie umów pomiędzy NFOŚiGW
a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska na finansowanie monitoringu, wskutek długotrwałego negocjowania
wysokości dotacji, terminów prowadzenia badań oraz treści umów, powodowało dużą, nawet półtoraroczną zwłokę
w rozpoczęciu cyklu badawczego. Badania, podejmowane
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne bez umowy
i na własny koszt, prowadzone były w niepełnym zakresie,
z niedostateczną częstotliwością i przy zaangażowaniu
mniejszej od wymaganej liczby stacji pomiarowych. Raporty z uzyskanymi wynikami trafiały do Komisji Helsińskiej
z opóźnieniem, a niektóre nie zostały przekazane.
Zdaniem NIK, brak stałego i niezawodnego źródła finansowania oraz ustawowego nadzoru GIOŚ nad wojewódzkimi inspektoratami Ochrony Środowiska stanowi zagrożenie
dla jakości prowadzonych badań i wiarygodności danych
wymaganych przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej UE
i postanowieniami konwencji helsińskiej.

33.

Nie zostały ciągle ustalone reguły postępowania
z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi [por. zał.
nr 4, str. 66]. Szybki rozwój biotechnologii sprawił, że takie
organizmy lub produkty je zawierające są z roku na rok wykorzystywane coraz powszechniej. Jednocześnie toczą się
polemiki między zwolennikami i przeciwnikami stosowania
GMO. Ci pierwsi kładą nacisk na potencjalne korzyści, takie
jak możliwość produkcji nowych, skuteczniejszych leków,
czy większa opłacalność upraw roślin odpornych na szkodniki, herbicydy i złe warunki atmosferyczne. Wątpliwości oponentów sprowadzają się głównie do braku jednoznacznych
wyników badań upewniających o nieszkodliwości produktów
GMO dla zdrowia ludzi i zwierząt, nie wiadomo również, czy
nowe formy i gatunki nie wyprą tradycyjnych dla danego regionu odmian i nie zakłócą równowagi w środowisku.
Faktem bezspornym pozostaje natomiast, iż uprawa
i stosowanie GMO w rolnictwie zwiększa się i nie można
tego faktu ignorować. Zdaniem producentów rolnych, stosowana w żywieniu zwierząt śruta sojowa, pochodząca w 85%
z nasion GMO, jest w praktyce nie do zastąpienia, zaś według
szacunków Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zakaz jej stosowania oznaczałby obniżenie opłacalności produkcji o jedną trzecią. Spowodowałoby to wzrost cen
mięsa i jego przetworów, pogorszenie konkurencyjności na
rynku unijnym, a w konsekwencji – spadek eksportu.
Z ustaleń kontroli wynika, iż Polska nie jest przygotowana do zmierzenie się z problemem GMO. Obowiązują-
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ce w okresie objętym badaniami NIK (2005 r. – I półrocze
2008 r.) prawo krajowe było nieprecyzyjne i nie regulowało
wszystkich kwestii dotyczących organizmów genetycznie
zmodyfikowanych. Nie było m.in. obowiązku prowadzenia
rejestrów takich upraw, określenia sposobu i zakresu monitorowania wpływu na środowisko naturalne, ani zasad
ich koegzystencji z uprawami konwencjonalnymi. Nie zostały też przeprowadzone badania, które potwierdziłyby
lub wykluczyły negatywny wpływ GMO na środowisko.
Wbrew dyspozycji ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Minister Środowiska nie sporządził projektu Krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego wraz wynikającym z niej programem
działań. Projekt taki powstał w 2005 r., nie zawierał jednak wspomnianego programu i nie został skierowany pod
obrady Rady Ministrów. Wkrótce prace nad nim zostały
w ogóle wstrzymane, w związku z przygotowywaniem nowej ustawy.
Opierając się na starej, ale wciąż obowiązującej ustawie, Minister Środowiska wydawał zezwolenie jedynie na
prace eksperymentalne. Wprowadzenie GMO do środowiska w celu uprawy należało jego zdaniem do kompetencji
ministra właściwego do spraw rolnictwa. Ten zaś stwierdził,
iż przepisy nie nakładają na niego obowiązku prowadzenia
ewidencji areału upraw roślin transgenicznych. W świetle
prawa wspólnotowego, odmiany roślin genetycznie zmodyfikowanych wpisane do Wspólnotowego Katalogu roślin
uprawnych mogą być hodowane na obszarze całej Wspólnoty. Ponieważ polskie przepisy nie regulowały tej kwestii,
GMO mogły być uprawiane bez ograniczeń i zezwoleń, ale
też i bez zabezpieczeń chroniących przed niekontrolowanym
ich rozprzestrzenianiem. Niepełny i nieskuteczny był także
system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
Wiele spośród stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości było ze sobą ściśle powiązanych, ale główną
przyczynę, utrudniającą prawidłowe postępowanie w sprawach GMO, stanowił brak właściwych regulacji prawnych.
Prowadzone od 2004 r. prace nad ustawą – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, według szacunków resortu środowiska nie zostaną szybko zakończone.
Trzeba się liczyć z tym, iż ustawa wraz z rozporządzeniami
wykonawczymi wejdzie w życie nie wcześniej niż za dwa
lata, kolejne dwa lata może potrwać uruchomienie systemu kontrolnego. Wobec takiej perspektywy niezbędne
jest – zdaniem NIK – podjęcie przez Ministra Środowiska
doraźnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa
biologicznego do czasu ustanowienia nowych regulacji
prawnych.
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34. Nie przebiegało zgodnie z przyjętymi założeniami i międzynarodowymi zobowiązaniami Polski wdrażanie
ochrony na obszarach Natura 2000 [por. zał. nr 4, str. 60].
Badania przeprowadzone w ramach międzynarodowej kontroli równoległej Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska wykazały, iż działania prowadzone przez organy administracji państwowej były opóźnione, zarówno w stosunku
do założeń Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, jak i zobowiązań wynikających z naszego stanowiska negocjacyjnego w ramach rokowań o członkostwo w Unii Europejskiej
oraz Traktatu Akcesyjnego. Mimo iż zgodnie z zapisami tego
dokumentu nowowstępujące kraje miały obowiązek przedstawienia listy proponowanych obszarów sieci Natura 2000
do dnia akcesji, w Polsce proces typowania obszarów nie
został zakończony jeszcze w maju 2007 r.
Jednym ze strategicznych celów, przyświecających tworzeniu w krajach UE obszarów chronionych, ważnych z perspektywy całej Wspólnoty, było utrzymanie na kontynencie
europejskim różnorodności biologicznej. Tereny, na których
szczególnie licznie występują najrzadsze, zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska przyrodnicze
winny tworzyć spójną sieć, pozwalającą na ich skuteczną
ochronę. Lista proponowanych przez Polskę obszarów sieci
Natura 2000, przekazana do Komisji Europejskiej w 2004 r.,
nie spełniała tych wymogów. Znajdujące się na niej 72 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz 184 specjalne obszary ochrony siedlisk stanowiły jedynie część przygotowanej
w latach 2001-2003 tzw. listy eksperckiej i wyznaczone zostały w sposób budzący poważne wątpliwości co do poprawności tego procesu. Zgłoszenia obszarów nie poprzedzało
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, wskutek
czego wytypowano je na podstawie nieaktualnych danych,
przebieg granic desygnowanych obszarów niejednokrotnie
nie znajdował uzasadnienia, dzieląc sztucznie jednorodne
siedliska przyrodnicze, zaś dostępne mapy nie pozwalały na
precyzyjne wyznaczenie wskazanych obszarów w terenie.
Tak zestawiona lista obszarów chronionych spotkała się
z krytyką organizacji pozarządowych, środowisk naukowych,
Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a także terenowych organów i służb ochrony przyrody, jako zbyt skromna. Również
Komisja Europejska uznała ją za niewystarczającą i zobowiązała Polskę do przesłania w określonym czasie kolejnych
propozycji. Jednak wyznaczony termin nie został dotrzymany,
wskutek czego postawiono naszemu krajowi oficjalne zarzuty
naruszenia zobowiązań wynikających z unijnych dyrektyw.
Powodem zwłoki były trudności z uzgodnieniem propozycji.
Działania, podejmowane w celu desygnacji dalszych obsza-

rów sieci Natura 2000, a także weryfikacji danych i granic
obszarów już zgłoszonych, nie zostały odpowiednio skoordynowane i właściwie zrealizowane. Proces typowania obszarów N2000 opóźniało w znacznej mierze powierzenie przez
Ministra Środowiska tego rodzaju prac różnym podmiotom,
a także brak konstruktywnej współpracy z terenowymi organami i służbami ochrony przyrody, jednostkami organizacyjnymi lasów państwowych, czy dyrektorami parków narodowych.
Dla wielu obszarów prace inwentaryzacyjne wykonywane były
wielokrotnie – po cztery, pięć, a nawet sześć razy, co trudno
uznać za działanie gospodarne.
Niesprawny i nieskuteczny był system zarządzania
siecią Natura 2000, głównie ze względu na brak odpowiedniego zaplecza kadrowego i technicznego, mogącego wspierać Ministra Środowiska w jego działaniach,
oraz niespójne i nieprecyzyjne przepisy prawa, nierozstrzygające jednoznacznie m.in. kwestii kompetencji
i obowiązków jednostek koordynujących, nadzorujących
i wykonujących poszczególne zadania. W ministerstwie
prowadzono prace nad ich zmianą, ale zostały zawieszone w związku z powołaniem w tej sprawie międzyresortowego zespołu, który ciągle nie zakończył swoich prac.
Nie bez znaczenia były też kilkakrotne przekształcenia
organizacyjne w strukturze resortu oraz zmiany kadrowe
na stanowiskach związanych z tworzeniem sieci Natura
2000, co, zdaniem NIK, dodatkowo opóźniało ten proces
i utrudniało koordynację działań.

35. Istotną kwestię związaną z wykonywaniem przez
Polskę jej międzynarodowych zobowiązań podjęła kontrola
wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie
ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich
zawartych [por. zał. nr 4, str. 67]. W wyniku negocjacji
przedakcesyjnych kraj nasz uzyskał przejściowe okresy
dostosowawcze do standardów unijnych, m.in. dla wprowadzenia dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom środowiska i ich kontroli.
W myśl tej dyrektywy, przeniesionej następnie do prawa krajowego, pozwolenia zintegrowanego, obejmującego
całość oddziaływania na środowisko, wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie może powodować
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wszystkie
pozwolenia zintegrowane powinny zostać wydane do 30
października 2007 r. Z ustaleń kontroli wynika jednak, iż
Polska nie dotrzymuje przyjętych zobowiązań. Ze swoich
obowiązków nie wywiązują się należycie organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, a także Inspekcja Ochrony Środowiska.

Spośród ponad 2,8 tys. istniejących instalacji, na których prowadzenie wymagane było pozwolenie zintegrowane, do 30 listopada 2007 r. pozwolenie takie uzyskało 2
tys., czyli nieco ponad 71%, z czego większość (1,3 tys.)
już po upływie obowiązującego terminu. Przyczyną zwłoki było najczęściej zbyt późne składanie wniosków przez
prowadzących instalacje, spowodowane często niewiedzą
o konieczności posiadania pozwolenia zintegrowanego,
błędy we wnioskach wymagające dodatkowych wyjaśnień,
wreszcie długotrwałe postępowanie organów administracji
publicznej.
Kontrola wykazała również, że w 10 spośród 16 badanych urzędów wojewódzkich i w 2 z 10 starostw nie posiadano pełnej, a w wielu przypadkach nawet jakiejkolwiek wiedzy
o zlokalizowanych na terenie ich działania instalacjach, które
powinny uzyskać pozwolenia zintegrowane. W kilku jednostkach nie prowadzono rejestrów wniosków o wydanie takiego
pozwolenia, a także rejestrów wydanych pozwoleń. Wprawdzie przepisy nie zobowiązywały wojewodów i starostów
do tworzenia takiej ewidencji, ale bez jej posiadania trudno
było sprawować bieżący nadzór nad wypełnianiem przez
prowadzących instalacje obowiązku pozyskiwania pozwoleń zintegrowanych, a także nad przebiegiem postępowań
administracyjnych. Skontrolowane urzędy wojewódzkie
i starostwa powiatowe nie wywiązywały się również z obowiązku niezwłocznego przedkładania Ministrowi Środowiska
kopii wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego, kopii
samych zezwoleń oraz zapisu obu dokumentów na informatycznych nośnikach danych.
Nie funkcjonował system nadzoru nad prawidłowością
składanych wniosków oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, pod kątem spełniania przez instalacje wymagań
BAT. Było to spowodowane niewydaniem przez Ministra
Środowiska fakultatywnego rozporządzenia określającego
minimalne wymagania wynikające z najlepszych technik, jakie muszą spełniać instalacje zintegrowanego zapobiegania
i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC).
Większość kontrolowanych podmiotów gospodarczych,
posiadających pozwolenia zintegrowane, nie przestrzegała
zapisanych w nich warunków. Nie był prowadzony monitoring emisji lub robiono to niewłaściwie, brakowało ewidencji wytwarzanych odpadów, przekraczano dopuszczalny
poziom hałasu, emisji gazów i pyłów, naruszano warunki
odprowadzania ścieków, stosowano inne niż w pozwoleniach technologie, ilości i rodzaje zużywanych materiałów
i surowców. Za niewystarczające uznała NIK działania Inspekcji Ochrony Środowiska. Chodzi tu zarówno o objęcie
badaniami zbyt małej liczby wspomnianych instalacji, jak
i o niepodejmowanie postępowań w sprawie wstrzymania
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użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego
pozwolenia lub w przypadku naruszania jego warunków
przez ponad pół roku, mimo iż taki obowiązek wynikał z Prawa ochrony środowiska.

36.

Kwestia transgranicznego przemieszczania odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską w okresie
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów konwencji
bazylejskiej [por. zał. nr 4, str. 86] zbadana została w celu
oceny realizacji postanowień tego dokumentu. Konwencja
bazylejska stanowi m.in., iż jej sygnatariusze – są nimi również wszystkie trzy wymienione kraje – nie będą wysyłali
odpadów do krajów, które zabroniły takiego importu lub nie
wyrażą nań pisemnej zgody. Strony konwencji zobowiązały
się też podjąć odpowiednie środki prowadzące do maksymalnego ograniczenia transgranicznego przemieszczania
odpadów oraz uznania takich translokacji, jeśli dokonane
zostaną nielegalnie, za przestępstwo. Dla wprowadzenia
w życie i egzekwowania postanowień konwencji sygnatariusze zobowiązali się użyć wszelkich niezbędnych środków
prawnych i administracyjnych, łącznie ze środkami prewencyjnymi i karnymi.
Kontrola wykazała, że Polska właściwie wykonywała
te postanowienia konwencji, które dotyczyły wyznaczenia
władz kompetentnych do wydawania decyzji w sprawach
transgranicznego przemieszczania odpadów, dostosowania przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej
wprowadzających postanowienia konwencji na obszarze
Wspólnoty oraz prawidłowego stosowania procedur udzielania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami. Nie
były natomiast realizowane inne istotne jej postanowienia,
mające zapewnić skuteczną kontrolę transgranicznego przemieszczania odpadów.
Polskie przepisy prawne, wydane na podstawie konwencji bazylejskiej i rozporządzeń regulujących m.in. zasady obrotu odpadami między państwami członkowskimi, przywozu
na teren Wspólnoty i tranzytu odpadów, nie określiły formy
ani trybu kontroli wykorzystywania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami, wskazując jedynie organy i służby
właściwe do przeprowadzania kontroli. Brak takich unormowań, w ocenie NIK, uniemożliwił prawidłowe funkcjonowanie
systemu kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, a tym samym nie stworzył odpowiednich warunków dla
realizacji celów Konwencji bazylejskiej.
W rezultacie, w okresie objętym badaniami Straż Graniczna nie zapewniła kontroli wszystkich transportów odpadów przemieszczanych między trzema wymienionymi krajami. NIK stwierdziła, iż od maja 2004 r. do czerwca 2007 r.
na teren Polski wjechało 55 transportów odpadów bez wy-
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maganego zezwolenia. Jednocześnie prowadzona przez
placówki Straży Granicznej ewidencja transportów była nierzetelna – masa przewożonych odpadów nie zgadzała się ze
stanem faktycznym, a transporty przypisywane były do innej
niż w rzeczywistości decyzji Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Należy jednak zauważyć, iż placówki Straży
Granicznej nie dysponowały specjalistycznym sprzętem do
identyfikacji odpadów, a znajdujące się na przejściach granicznych wagi były nieczynne lub nie posiadały odpowiednich legalizacji.
Również Służba Celna nie kontrolowała wszystkich
transportów odpadów przemieszczanych pomiędzy Polską
a Ukrainą. Obowiązujące przepisy nie wprowadzały takiego
obowiązku, ani nie wymagały badania zgodności towaru
deklarowanego z faktycznie przewożonym. W oddziałach
celnych nie była prowadzona odrębna ewidencja odpraw
celnych odpadów, nie sumowano też ilości odpadów przewiezionych w ramach zezwolenia GIOŚ dla upewnienia się,
czy przyznany limit nie został przekroczony.
Zbyt mała, zdaniem NIK, była ponadto liczba kontroli
sprawdzających wykonanie zezwolenia. W okresie objętym
kontrolą Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał 143
zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów
między Polską a Ukrainą i Słowacją. W ich ramach granicę
przekroczyło ponad 2,3 tys. transportów, jednak tylko w 27
przypadkach wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska
przeprowadzili kontrolę wykorzystania zezwoleń przez podmioty, którym zostały udzielone.

37.

Nie była konsekwentnie realizowana zasada
oszczędnego korzystania ze środowiska, zgodnie z którą
zanieczyszczający ponosi koszty neutralizowania niekorzystnych skutków swojej działalności. Jak wykazała kontrola egzekwowania przez urzędy marszałkowskie opłat za
korzystanie ze środowiska przez fermy zwierząt gospodarskich [por. zał. nr 4, str. 90], administracja publiczna nie
potrafiła zidentyfikować wszystkich zobowiązanych i nakłonić ich do wywiązania się z ich powinności.
Zgodnie z przepisami, opłaty obejmują każdą formę
korzystania ze środowiska, a mianowicie wprowadzanie
do powietrza gazów lub pyłów, pobór wód, odprowadzanie
ścieków oraz składowanie odpadów, np. padłych zwierząt
i zwierzęcych odchodów niewykorzystywanych jako nawóz.
Obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na przedsiębiorcach
oraz osobach trudniących się chowem lub hodowlą zwierząt.
Podmiot prowadzący produkcję na określoną skalę obowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu
zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych

o zakresie korzystania ze środowiska. Na tej podstawie ustala sam wysokość opłaty, której jednostkowe stawki wyznacza Rada Ministrów, i wnosi ją bez wezwania na rachunek
właściwego urzędu marszałkowskiego, jeśli przekracza ona
graniczną kwotę, wynoszącą obecnie 400 zł za pół roku.
Zasady owe, zawarte w Prawie ochrony środowiska
oraz wydanych na jego podstawie przepisach wykonawczych, nie były w pełni przestrzegane zarówno przez urzędy
marszałkowskie, jak i przez hodowców. Te pierwsze, które
winny egzekwować przychody funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, miały jedynie fragmentaryczną wiedzę
o liczbie podmiotów zobowiązanych do składania wykazów
oraz obliczania i wnoszenia opłat. Według ustaleń NIK, na
terenie 9 kontrolowanych urzędów działalność taką prowadziło co najmniej 771 hodowców, z których jedynie 492
figurowało w ich ewidencji. Urzędy marszałkowskie nie próbowały ustalić hodowców uchylających się od wypełniania
swoich obowiązków finansowych, w czym pomocna okazałaby się niewątpliwie ściślejsza współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej, czy choćby skorzystanie
z danych gromadzonych przez wojewódzkich inspektorów
ochrony środowiska.
Hodowcy ze swej strony nie ułatwiali zadania urzędom
marszałkowskim. W nadsyłanych wykazach nierzadko
przedstawiali nierzetelne informacje, a same wykazy składali z opóźnieniem przekraczającym niekiedy 2,5 roku. Ale
i urzędy nie spieszyły się z ich weryfikacją, nie przestrzegając ustawowego 30-dniowego terminu – w Katowicach
w trzech przypadkach potrzebowano na to aż 48 miesięcy.
Zbyt często ocena prawidłowości sporządzenia wykazów,
mimo iż budziła zastrzeżenia, sprowadzała się jedynie do
analizy formalnej, nie wyjaśniano zaistniałych wątpliwości,
nie przeprowadzano kontroli u hodowców w celu weryfikacji
informacji podanych w wykazach, nie zlecano też tego zadania wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. Zidentyfikowanie zobowiązanych do wnoszenia opłat i upewnienie
się co do ich wysokości nie oznaczało też, iż zasiliły one
konto urzędu marszałkowskiego. Wielu hodowców zalegało
z opłatami, a urzędy egzekwowały je opieszale. Nie podejmowały w ogóle działań egzekucyjnych lub robiły to z opóźnieniem od 3 miesięcy do 4 lat. Dopiero w toku kontroli NIK
w 4 urzędach wysłano do hodowców upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę ponad 550 tys. zł.
Jedynym spośród kontrolowanych urzędów, w którym
nie stwierdzono nieprawidłowości, był Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego. W urzędzie tym ewidencjonowano i kontrolowano wszystkich hodowców zobowiązanych do
składania wykazów i wnoszenia opłat, prawidłowo weryfikowano składane przez nich wykazy oraz terminowo egzekwo-

wano należne opłaty, rzetelnie dzielono też wpływy z opłat
na poszczególne fundusze. Stanowi to dowód, iż zapisy
ustawy – Prawo ochrony środowiska, wbrew wątpliwościom
podnoszonym w innych urzędach, nie stanowią przeszkody
w należytym egzekwowaniu od hodowców opłat za korzystanie ze środowiska.

38.

Nierozwiązana pozostała kwestia postępowania
z odpadami medycznymi [por. zał. nr 4, str. 58]. Wykazała to kontrola podjęta w ślad za nadchodzącymi sygnałami
o licznych nieprawidłowościach w tej dziedzinie.
W latach 2003-2006 (I półrocze) w 34 badanych szpitalach w procesach diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej wytworzonych zostało 8,4 tys. ton odpadów. Z kolei
30 skontrolowanych podmiotów zarządzających spalarniami
odpadów przyjęło do unieszkodliwienia prawie 200 tys. ton
odpadów. Kontrola ujawniła, iż ponad 90% zarówno jednych
jak i drugich podmiotów gospodarowało odpadami w sposób
niezgodny z przepisami prawa lub warunkami określonymi
w decyzjach administracyjnych, co stwarzało zagrożenie dla
zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Zdecydowana większość
szpitali nie miała pozwoleń na wytwarzanie odpadów medycznych lub nie przestrzegała warunków zawartych w takich
pozwoleniach, a także w zezwoleniach na unieszkodliwianie
odpadów. Nieprawidłowo prowadzona była ewidencja odpadów. W kilku szpitalach odpadów nie ważono, lecz opierano
się na dokumentacji odbiorców. Również większość spalarni
funkcjonowała bez pozwoleń na unieszkodliwianie odpadów
i nie przestrzegała zapisanych w nich warunków lub przepisów ustawy o odpadach. Odpady medyczne transportowane
były niejednokrotnie na znaczne odległości, przekraczające
nawet 500 km, co wprawdzie pozostawało w zgodzie z ustawą – Prawo zamówień publicznych i zasadą wyboru odbiorcy
drogą przetargu, lecz sprzeczne było z ustawą o odpadach,
stanowiącą, iż zakaźne odpady medyczne powinny być
unieszkodliwiane na terenie województwa, w którym zostały
wytworzone.
Stwierdzono, że przepisy rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych
były niezgodne z ustawą o odpadach, a rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów – z zaleceniami zawartymi w Wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
W okresie objętym kontrolą nie funkcjonował właściwie
przepływ informacji o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów medycznych, sposobach postępowania z nimi oraz
o instalacjach do ich unieszkodliwiania, oparty na zbiorczych
zestawieniach przygotowanych w szpitalach i raportach
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wojewódzkich. Co trzeci spośród skontrolowanych szpitali
w ogóle nie przekazywał marszałkom województw takich
danych, z 9 przychodziły one z opóźnieniem sięgającym 2,5
roku. Na dodatek wspomniane zestawienia, jeśli nawet zostały przesłane, w większości były niezgodne ze stanem faktycznym. W konsekwencji bazy wojewódzkie i centralna baza
danych o gospodarce odpadami zawierały informacje wątpliwej wiarygodności. W ocenie NIK, brak rzetelnych i pełnych
danych dotyczących ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów
medycznych oraz miejsc ich wytwarzania i unieszkodliwiania
uniemożliwiał efektywne planowanie i bezpieczne dla środowiska gospodarowanie owymi odpadami.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, NIK uznała za
niedostateczny nadzór Ministra Środowiska nad marszałkami
województw i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska,
Ministra Zdrowia – nad Głównym Inspektorem Sanitarnym,
zaś starostów i prezydentów miast na prawach powiatu – nad
przestrzeganiem przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami medycznymi przez
zakłady opieki zdrowotnej. Również jako niedostateczne NIK
oceniła kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Transportu Drogowego, prowadzone w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach termicznego przekształcania odpadów i podmiotach wykonujących
przewozy drogowe odpadów medycznych.

39. Wiele do życzenia pozostawiało funkcjonowanie
wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych [por.
zał. nr 4, str. 53]. Dotyczyło to zarówno warunków bytowych,
jak i kwestii związanych z merytoryczną działalnością tych
jednostek oraz wypełnianiem przez nie ich powinności wobec podopiecznych.
Zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej, taka placówka powinna zapewnić dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej m.in.
całodobową opiekę, wychowanie i kształcenie, a jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym zdrowotne,
emocjonalne, społeczne, religijne, zaspokajać na poziomie
nie niższym, niż wymagają tego obowiązujące standardy.
Badania wykazały, że żadna z kontrolowanych placówek nie
była w stanie stworzyć podopiecznym warunków zgodnych
ze wszystkimi obowiązującymi standardami. Nie był m.in.
przestrzegany wymóg, zgodnie z którym w jednej placówce
mogło przebywać jednocześnie nie więcej niż 30 wychowanków, rozlokowanych w pokojach 1–5-osobowych, brakowało wystarczającej liczby pomieszczeń do wypoczynku,
cichej nauki, zajęć terapeutycznych i sportowych, aneksów
kuchennych, pokoi do spotkań z rodzinami i osobami odwiedzającymi, a także niezbędnego wyposażenia. Część
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pracowników nie posiadała wymaganych kwalifikacji. Kontrole przeprowadzone na wniosek NIK przez straż pożarną
ujawniły nieprzestrzeganie elementarnych przepisów przeciwpożarowych, a kontrole powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych – zły stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń placówek i przyległego terenu. Niezadowalająca jakość
świadczonych usług spowodowała, iż mimo długiego okresu
dostosowawczego większość wymogów, mających obowiązywać od 1 stycznia 2007 r., nie została spełniona. Zmusiło
to władze publiczne do przesunięcia tego terminu o cztery
lata, na początek roku 2011.
Poważnym problemem, wpływającym ujemnie na poczucie bezpieczeństwa wychowanków i wypełnianie przez
placówki opiekuńczo-wychowawcze ich podstawowych
funkcji, było przebywanie w nich nieletnich, którzy zgodnie z orzeczeniami sądowymi powinni zostać umieszczeni
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. W ocenie NIK praktyka taka
powinna zostać niezwłocznie zaniechana, a młodociani
z wyrokami sądowymi przeniesieni do ośrodków resocjalizacyjnych.
Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, do których zalicza się również placówki opiekuńczo-wychowawcze, należy w różnym zakresie do
wojewodów oraz starostów. Z dokonanych ustaleń wynika,
że wojewodowie, starostowie i prezydenci miast nie wywiązywali się w sposób zadowalający z tego obowiązku. Wskutek braku wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników nie dochodziły do skutku wszystkie zaplanowane
kontrole, w ogóle nie planowano i nie przeprowadzano zaś
kontroli sprawdzających wykonanie wcześniej sformułowanych wniosków pokontrolnych.
Środki finansowe pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa, przekazywane placówkom opiekuńczo-wychowawczym, umożliwiały im prowadzenie bieżącej działalności, nie wystarczały jednak na inwestycje niezbędne w celu
realizacji programów naprawczych. Według wyliczeń powiatów, na dokończenie przedsięwzięć ujętych w owych programach potrzeba średnio dziesięciokrotnie więcej środków,
niż zostało to przewidziane w rocznych budżetach. Bez nich
osiągnięcie w najbliższym czasie wymaganych standardów
nie wydaje się możliwe.
Zdaniem NIK, ocenę obecnie funkcjonującego systemu
opieki nad dzieckiem umieszczonym poza rodziną powinien
przeprowadzić niezależny ośrodek naukowo-badawczy
zajmujący się problematyką polityki społecznej, rozpatrzyć
jego zalety i wady oraz zaproponować ewentualne kierunki
zmian, uwzględniające rozwiązania przyjęte i stosowane na
świecie.

40.

Kontrola wykorzystania w latach 2005-2007
(I półrocze) środków publicznych na finansowanie pobytu nieletnich w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym [por. zał. nr 4, str. 68] nawiązywała do jednego
z wątków badań zakończonych w 2002 r. Stwierdzono wówczas m.in., iż braki kadrowe, a ściślej niepełne zatrudnienie
w stosunku do ustalonych limitów, powoduje z jednej strony
zbytnie przeciążenie pracą wychowawców i pedagogów,
z drugiej zaś jest przyczyną niekorzystnego zjawiska w postaci dużej liczby godzin ponadwymiarowych.
Ostatnio przeprowadzone badania pozwoliły ocenić
wykorzystanie środków publicznych w kontrolowanych
placówkach jako celowe, oszczędne i gospodarne. Zostały one wydatkowane na bieżące funkcjonowanie zakładów poprawczych i schronisk, remonty, wyposażenie
w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy,
a także na stworzenie wychowankom jak najlepszych
warunków pobytu. W placówkach tych podejmowano
niezbędne działania w celu umożliwienia podopiecznym
kontynuowania nauki, zdobycia zawodu, wykonywania
praktyk religijnych, a także zorganizowania im spędzania
wolnego czasu. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny wykazały, że pomieszczenia internatowe, szkolne
i warsztatowe na ogół znajdowały się w dobrym stanie
technicznym, a estetyczny i schludny wygląd w znacznej
mierze stanowił efekt zaangażowania nieletnich w prace
związane z ich remontowaniem, wystrojem i utrzymywaniem w należytym porządku.
Ten pozytywny obraz osłabiają jednak stwierdzone również przypadki zaniedbań, wieloletniego zwlekania z remontami, dopuszczenia do dewastacji instalacji i pomieszczeń.
W kilku placówkach nie były przestrzegane przepisy nakazujące zarządcom obiektów budowlanych dokonywanie okresowych kontroli ich stanu technicznego. W książkach obiektów brak było wpisów potwierdzających wykonanie owego
obowiązku, lub książki takie w ogóle nie były prowadzone.
Wydatki budżetowe dokonywane były w ogromnej większości zgodnie w planami finansowymi, a niewykorzystane
środki zwracane w terminie do budżetu. Szczegółowe badanie poszczególnych pozycji wykazało, że ich planowanie oraz
realizacja, w tym szczególnie wydatków inwestycyjnych, poprzedzane były analizą i oceną efektów. Planowane wydatki
zostały wykonane prawie w całości, a płatności za dostarczone towary i usługi uregulowano w terminie. Zastrzeżenia
budził jednak sposób realizacji niektórych wydatków budżetowych, m.in. zaciąganie zobowiązań przekraczających plan
finansowy oraz naruszanie zasad określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych.

W skontrolowanych jednostkach nadal utrzymywało się
zjawisko niewykorzystywania części przyznanych limitów
etatów, co spowodowało obciążenie pracowników ponad
170 tys. godzin ponadwymiarowych. Wypłacanie z tego tytułu dodatkowych wynagrodzeń prowadziło do wzrostu wydatków na płace, a tym samym zwiększało koszty utrzymania
pensjonariuszy w zakładach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich. Z ustaleń kontroli wynika, iż główną przyczyną tego stanu było tolerowanie oszczędności etatowych,
co tworzyło warunki do uzyskiwania przez pracowników
zwiększonego wynagrodzenia. W placówkach, w których
wypracowano najwięcej godzin ponadwymiarowych, przeciętne miesięczne wynagrodzenie kadry pedagogicznej w I
półroczu 2007 r. przekraczało 5 tys. zł, natomiast tam gdzie
stwierdzono takich godzin najmniej, wyniosło ono 3,7 tys. zł.
Po skontrolowaniu 11 placówek, tylko w jednym przypadku nie wniesiono zastrzeżeń do formalnej poprawności
sporządzania i ewidencjonowania dowodów księgowych.
Przegląd analityczny ksiąg rachunkowych w pozostałych
dziesięciu ujawnił błędy w co piątym dokumencie. W ocenie
NIK, wskazuje to na nieskuteczność funkcjonujących w tych
jednostkach mechanizmów wewnętrznej kontroli finansowej.

41.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji
na świadczenia rodzinne [por. zał. nr 4, str. 70] wykazała,
iż gminy, dla których udzielanie takich świadczeń stanowi
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w zdecydowanej większości wywiązywały się poprawnie ze swej
powinności, aczkolwiek nie ustrzegły się również uchybień.
Dotacje z budżetu państwa na finansowanie świadczeń
rodzinnych, do których zalicza się zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami, świadczenia opiekuńcze oraz zapomogi, w 30
skontrolowanych gminach wykorzystywane i rozliczane były
na ogół właściwie. Kwoty niewykorzystane, poza jednym
przypadkiem, zwrócone zostały na rachunek właściwego
urzędu wojewódzkiego w wymaganym terminie. Główną
przyczynę posiadania nadmiaru środków stanowił brak
współpracy z miejscowym oddziałem ZUS przy ustalaniu
liczby świadczeniobiorców oraz rodzaju świadczeń. Szacunki gmin w tej mierze niejednokrotnie okazywały się zawyżone, m.in. wskutek wprowadzenia ustawą o świadczeniach
rodzinnych nowych rodzajów świadczeń, co nie pozwoliło na
precyzyjne ustalenie liczby nowo uprawnionych świadczeniobiorców oraz wysokości przysługujących im świadczeń.
Ocenę badanej działalności obniżyły uchybienia w procedurach przyznawania świadczeń rodzinnych. W większości kontrolowanych gmin zdarzały się przypadki udzielania świadczeń na podstawie wniosków niezawierających
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wszystkich niezbędnych danych lub wymaganych przepisami załączników, m.in. zaświadczeń z urzędów skarbowych
o dochodach. Świadczenia przyznawane były w kwotach
wyższych lub niższych od faktycznie należnych. W kilku gminach wypłacano je z opóźnieniem. Również decyzje wydawane były niejednokrotnie po upływie miesięcznego terminu
od daty złożenia wniosku.
Nie przyniosły większych rezultatów działania windykacyjne wójtów, burmistrzów lub prezydentów miasta,
mających obowiązek egzekwowania zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych przez
ZUS i KRUS. W kontrolowanych gminach z łącznej kwoty 89
tys. zł odzyskano niespełna 20%, reszta została umorzona
wskutek trudnej sytuacji materialnej świadczeniobiorców,
uznania przez urzędy skarbowe egzekucji za nieskuteczną,
lub przedawnienia roszczeń.
Nie budziła większych wątpliwości obsługa świadczeń rodzinnych. Mimo że do wykonywania zadań, o których mowa,
w kontrolowanych gminach najczęściej oddelegowywano
pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, nie
powodowało to zakłóceń w pracy owych placówek. Wszystkie gminy otrzymały środki na wyposażenie stanowisk obsługujących świadczenia rodzinne w sprzęt informatyczny, zaś
na koszty obsługi wspomnianych świadczeń przeznaczona
została kwota stanowiąca 2%, a od 1 stycznia 2005 r. – 3%
dotacji na świadczenia rodzinne. W co trzeciej z kontrolowanych gmin poniesione na ten cel wydatki przekroczyły jednak
ustalony limit, co pociągnęło za sobą konieczność zwrotu zawyżonych kwot wraz z odsetkami.
Większość skontrolowanych gmin terminowo przekazywała sprawozdania o realizacji świadczeń rodzinnych
dysponentom głównym, tym niemniej siedem z nich robiło
to z opóźnieniem sięgającym 24 dni. Okazało się też, że
część kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych została sporządzona nierzetelnie (podczas kontroli dokonano
ich korekty).

42. Głównym powodem podjęcia kontroli wykorzystania przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego
środków publicznych na realizację w latach 2006-2007
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” [por. zał. nr 4, str. 83] był fakt, iż w regionie tym
kwestia, o której mowa, ma szczególne znaczenie. Wynika
ono z sytuacji na miejscowym rynku pracy, charakteryzującej
się wysokim bezrobociem strukturalnym, zwłaszcza wśród
ludności wiejskiej z obszarów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Utrzymywanie się niskiego poziomu
dochodów sprawia, iż w województwie warmińsko-mazurskim
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istnieje największe w kraju zagrożenie ubóstwem, a odsetek
osób żyjących poniżej minimum egzystencji sięga 19%. Celem
wspomnianego programu jest zatem wsparcie gmin w wypełnianiu ich zadań własnych związanych z dożywianiem dzieci
oraz zapewnieniem posiłku osobom samotnym, w podeszłym
wieku, chorym lub niepełnosprawnym.
W wyniku kontroli obejmującej lata 2006-2007 NIK uznała
realizację programu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego za prawidłową. Pozytywnie oceniony został podział
przyznanej gminom dotacji z budżetu państwa, rozpoznanie
potrzeb związanych z dożywianiem oraz wykorzystanie na
ten cel dotacji i własnych środków gmin, które poza samym
dożywianiem przeznaczone zostały na utworzenie bądź doposażenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków
oraz ich dowóz. Łączna kwota ponad 71 mln zł, przyznana
w okresie objętym kontrolą wszystkim 116 gminom województwa, wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem i niemal
w całości (99,9%). We wszystkich skontrolowanych gminach
korzystano również z innych form pomocy, głównie z unijnego
programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
PEAD1/, realizowanego przez Bank Żywności w Olsztynie,
który przekazywał nieodpłatnie artykuły spożywcze organizacjom pozarządowym, te zaś rozprowadzały je na podstawie
zapotrzebowań zgłoszonych przez ośrodki pomocy społecznej oraz sporządzonych przez nie imiennych list.
Oceniając ogólnie realizację programu pomocy państwa
w dożywianiu jako właściwą, NIK zwróciła uwagę, że nie
zostały w pełni osiągnięte założone cele związane z ograniczaniem zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz
propagowaniem zdrowego stylu życia. NIK z dezaprobatą
odnotowała fakt, iż w ośmiu skontrolowanych gminach dożywianiem nie została objęta część uprawnionych uczniów
– kontynuujących naukę absolwentów gimnazjów, którzy
poprzednio z takiej pomocy korzystali. Dopiero w wyniku
kontroli ośrodki pomocy społecznej podjęły działania mające
usunąć to niedopatrzenie. W niektórych szkołach uczniom
nie zapewniono gorących posiłków. W to miejsce dostawali
kanapki, bułki, owoce i napoje, a w jednej z gmin – słone paluszki, chipsy, batony, cukierki, lizaki, gumę do żucia.
Zastrzeżenia NIK wzbudziła również kwestia monitorowania programu, nieprzestrzegania obowiązujących wymogów
przy udzielaniu zamówień publicznych oraz nierzetelnej sprawozdawczości. Kwartalne informacje o realizacji programu,
sporządzane zarówno w urzędzie wojewódzkim, jak i w większości kontrolowanych gmin, nie odzwierciedlały faktycznej
liczby osób objętych programem oraz placówek prowadzących dożywianie, co może utrudnić prowadzenie właściwej
1/ Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

polityki społecznej w tym zakresie. Znaczne rozbieżności co
do liczby dzieci i młodzieży korzystających z posiłków wystąpiły też w informacjach przesyłanych przez gminy wojewodzie
i kuratorowi, a następnie w sprawozdaniach przekazywanych
przez wojewodę Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz
przez kuratora Ministrowi Edukacji Narodowej. Wynikały one
głównie z niespójności różnych formularzy i braku objaśnień
usuwających wątpliwości interpretacyjne.

43.

Przeprowadzona w ramach obszaru badań poświęconych jakości i sprawności obsługi obywateli przez
urzędy administracji publicznej i służby publiczne, kontrola
funkcjonowania systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego
[por. zał. nr 4, str. 10] podjęta została w związku z licznymi
sygnałami wskazującymi na stosowanie niekorzystnych
praktyk przez instytucje finansowe. Wykazała ona, iż wspomniany system, obejmujący Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów oraz miejskich i powiatowych rzeczników
konsumentów, nie zapewniał skutecznej ochrony interesów
konsumentów.
Wprawdzie miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów byli mocnym ogniwem systemu, zapewniającym szybką
i efektywna pomoc w indywidualnych przypadkach, lecz zbyt
pasywnie na rzecz klientów banków i instytucji finansowych
działał UOKiK, którego obowiązkiem jest dbanie o zbiorowe
interesy konsumentów. W latach 2005-2007 nie monitorował
systematycznie rynku, a działania mające na celu wyeliminowanie niedozwolonych praktyk rynkowych stosowanych przez
banki były prowadzone przewlekle i niekonsekwentnie. UOKiK
rozpatrywał wprawdzie skargi konsumentów, lecz w znacznym
stopniu zaniechał działań z urzędu służących ochronie ogółu
konsumentów. W tej sytuacji słabiej były chronione osoby,
które nie znają swoich praw lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc. Wskutek braku monitoringu UOKiK nie wychwytywał takich nieprawidłowości jak pomijanie w reklamach
banków istotnych elementów wymaganych ustawą o kredycie
konsumenckim, czy niedozwolonych klauzul w tabelach opłat
i prowizji oraz regulaminach kredytu.
Nie były także sprawnie przeprowadzane kompleksowe
kontrole wzorców umów stosowanych przez banki, mające
umożliwić eliminowanie postanowień nakładających na konsumentów nieuzasadnione opłaty, nadmiernie ograniczających
odpowiedzialność banku lub pozwalających mu dowolnie interpretować warunki umowy. Spośród czterech takich kontroli
– kredytów mieszkaniowych, przedświątecznych kredytów
konsumpcyjnych, kart płatniczych oraz umów stosowanych
przez biura maklerskie – zakończone zostały tylko dwie ostatnie. Wyniki trwającej ponad dwa lata kontroli umów o kredyty

mieszkaniowe nie zostały opublikowane, co pozbawiło konsumentów istotnych informacji, zaś przewlekłość postępowania
stawiała pod znakiem zapytania sens owego przedsięwzięcia,
w tym czasie warunki udzielania kredytów były wielokrotnie
zamieniane. Jedynie wstępnym raportem zaowocowała również kontrola kredytów przedświątecznych.
Kolejne wątpliwości budziła praktyka prowadzenia polubownych korespondencji UOKiK z bankami w celu wyeliminowania nieprawidłowości z wzorców umów o karty
płatnicze. Działania takie okazały się wprawdzie skuteczne
i powodowały usunięcie kwestionowanych postanowień
w stosunkowo krótkim czasie, jednak ze zmian korzystali
nowi klienci banków, wobec których stosowano zmienione
wzorce, nie zaś ci, którzy zawarli z bankami umowy na niekorzystnych warunkach. UOKiK na ogół nie wszczynał wobec
banków postępowań administracyjnych, które pozwoliłyby
na wydanie decyzji nakazujących zaniechanie stosowania
niedozwolonych praktyk także w umowach już zawartych.
UOKiK nie sprawdzał, czy zakwestionowane praktyki zostały
rzeczywiście zaniechane. Nie prowadził też kompleksowych
kontroli wzorców umów stosowanych przez banki spółdzielcze oraz podmioty parabankowe. Kontrola instytucji parabankowych wydaje się niezbędna, pozostają one bowiem
bez dozoru jakiejkolwiek instytucji zewnętrznej.
W ocenie NIK, aktywna rola UOKiK, stałe monitorowanie zjawisk rynkowych i reagowanie na wszelkie oznaki
naruszania interesów konsumentów są szczególnie istotne
w sytuacji niskiego poziomu wiedzy konsumenckiej w polskim społeczeństwie. Przeprowadzone przez UOKiK badania wykazały, iż tylko niespełna połowa respondentów znała
swoje prawa w przypadku zaciągania kredytu, pożyczki,
zakupów na raty towarów lub usług. Nikła okazała się również znajomość podmiotów dbających o respektowanie praw
konsumentów. Dane te dobitnie pokazują, że dotychczas
prowadzone działania informacyjne i edukacyjne nie dały
znaczących rezultatów.

44.

Główną przesłankę podjęcia kontroli obsługi
odbiorców końcowych gazu ziemnego [por. zał. nr 4,
str. 19] stanowiły ustalenia zakończonych w 2002 r. badań
poświęconych obsłudze odbiorców energii elektrycznej.
Ujawniły one liczne uchybienia i nieprawidłowości zawinione przez przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej. Ponieważ odbiorcy gazu ziemnego znajdują się
w analogicznej sytuacji jak konsumenci energii elektrycznej,
charakteryzującej się wysokim zmonopolizowaniem rynku,
na którym funkcjonują podobne mechanizmy, istniało znaczne prawdopodobieństwo, iż stwierdzone wówczas nieprawidłowości mogą się powtórzyć również w ich wypadku.
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Kontrola wykazała, że skontrolowane przedsiębiorstwa
gazownicze, obsługujące indywidualnych odbiorców gazu
ziemnego, dostarczały im produkt wymaganej jakości, dotrzymywały większości ustalonych standardów obsługi odbiorców, prawidłowo prowadziły rozliczenia. Jednocześnie
dopuściły się jednak wielu nieprawidłowości świadczących
o wykorzystywaniu przez nie monopolistycznej pozycji na
lokalnych rynkach gazu.
Część przedsiębiorstw w umowach o przyłączenie
umieściła postanowienia niekorzystne dla odbiorców gazu,
w tym noszące znamiona klauzul niedozwolonych, postanowienia nierównoprawne lub nieuprawnione. Szczególnie
niekorzystny dla przyszłych odbiorców był zapis stanowiący,
iż wybudowanie przyłącza przez przedsiębiorcę nastąpi dopiero po wniesieniu opłaty za przyłączenie, przy czym zwłoka w jej uiszczeniu wiązać się będzie z koniecznością zapłacenia odsetek, choćby owo przyłącze wybudowane zostało
wiele miesięcy później. Taki sposób finansowania budowy
przyłączy – pobieranie zapłaty z góry, nie zaś dopiero po
dokonaniu przyłączenia i dostarczeniu faktury – w praktyce
oznaczał nieoprocentowane kredytowanie dostawców gazu
przez przyszłych klientów.
Inne niekorzystne dla odbiorców gazu postanowienia,
to przyznanie spółce prawa do żądania od przyłączonego podmiotu odszkodowania za pobranie mniejszej ilości
gazu niż podana we wniosku, uznanie sądu właściwego
dla siedziby spółki za właściwy do rozstrzygania sporów
między stronami, niekorzystne dla odbiorów zróżnicowanie kar umownych, a także ustalenie zbyt długiego okresu
wypowiedzenia umowy, sięgającego nawet 36 miesięcy.
Niektóre spośród skontrolowanych spółek w umowach
o przyłączenie zobowiązały przyszłych odbiorców do zakupu, montażu i utrzymywania w odpowiednim stanie szafek przeznaczonych do ochrony gazomierza oraz kurka
głównego. W ocenie NIK żądanie takie, którego efektem
było poniesienie przez klientów w dwuipółletnim okresie
objętym kontrolą kosztów szacowanych na 33 mln zł, jest
przejawem wykorzystywania przez dostawców gazu pozycji monopolistycznej.
NIK pozytywnie oceniła działania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jako organu regulacyjnego, równoważącego interesy dostawców i odbiorców gazu. Zwróciła jednak
uwagę, iż wspomniany organ w ograniczonym tylko zakresie wypełniał ustawowy obowiązek kontroli przestrzegania
przez dostawców gazu standardów obsługi odbiorców oraz
dotrzymywania parametrów jakościowych gazu. Wszystkie
takie kontrole przeprowadzano korespondencyjnie, analizując dokumenty dostarczone przez przedsiębiorstwa gazownicze oraz autorów skarg lub wniosków. Kontrole w siedzibie
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przedsiębiorcy traktowano w URE jako działania wyjątkowe.
Zdaniem NIK, taki tryb nie zawsze jest wystarczający, ponieważ skuteczność kontroli korespondencyjnych zależy od
rzetelności przedstawionych informacji i dokumentów. Za
kontrolami bezpośrednimi przemawia również interes odbiorów, szczególnie indywidualnych, którzy nie mają możliwości
samodzielnej oceny, np. parametrów gazu.

45. W pożądanym kierunku zmierzała działalność
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
w latach 2005-2007 [por. zał. nr 4, str. 85], co wykazała kontrola doraźna przeprowadzona w 7 starostwach powiatowych
województwa wielkopolskiego. Jest to instytucja stosunkowo
nowa, o niespełna dziesięcioletniej historii. Do zadań rzecznika należy m.in. udzielanie bezpłatnych informacji prawnych i porad, składanie wniosków w sprawie stanowienia
i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony
interesów konsumentów, występowanie w sprawach ochrony ich praw i interesów do przedsiębiorców, rzecznik jest
ponadto uprawniony do wytaczania na rzecz konsumentów
powództwa oraz wstępowania do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Z rozpoznania przedkontrolnego wynikało jednak, iż instytucja powiatowego rzecznika konsumentów nie wszędzie
funkcjonowała należycie, a wiedza na jej temat w polskim
społeczeństwie była ciągle wysoce niedostateczna. Kontrola potwierdziła na ogół te wstępne opinie, pozwoliła jednak
stwierdzić, iż obecność rzecznika, jeśli tylko wywiązuje się
ze swych obowiązków w sposób zadowalający, staje się dla
konsumentów zauważalna.
Większość rzeczników rozpoczęła pracę z opóźnieniem.
Mimo że samorządy powiatowe miały obowiązek powołać powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów
z dniem 1 stycznia 1999 r., stanowisko to zostało obsadzone
w wyznaczonym terminie tylko w dwóch spośród siedmiu
kontrolowanych powiatów. W czterech kolejnych stało się
to po upływie roku, dwóch, czterech i pięciu, w ostatnim zaś
starosta w ogóle nie wystąpił w tej sprawie do rady powiatu,
a niektóre zadania przypisane rzecznikowi zostały przydzielone radcy prawnemu.
W żadnym z kontrolowanych starostw powiatowych nie
zostały ustalone procedury, określające m.in. sposób oraz
terminy rozpatrywania spraw kierowanych do rzeczników.
Tylko w dwóch powiatach interesanci mieli do nich stały
i nieskrępowany dostęp. W pozostałych czterech rzecznicy
byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, a jeden
łączył tę funkcję z innymi obowiązkami w starostwie, co mogło kłócić się z jego statusem jako osoby całkowicie niezależnej od organów wykonawczych.

Swoje zadania również wypełniali w sposób zróżnicowany. Zaledwie dwóch rzeczników korzystało z uprawnienia do
wytaczania powództw na rzecz konsumentów, reszta brak
takich działań uzasadniała chęcią nienarażania powiatów na
koszty w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć, a także
brakiem czasu na przygotowanie pozwów. Podobnie jedynie
dwóch rzeczników konsumentów aktywnie współpracowało
z delegaturą UOKiK oraz wojewódzkim inspektoratem inspekcji handlowej, pozostali ograniczali się głównie do telefonicznych konsultacji, wymiany doświadczeń i informacji oraz
uczestniczenia we wspólnych szkoleniach i seminariach.
Mimo tych mankamentów, istnienie rzeczników i prowadzone przez nich działania odegrały pozytywna rolę w kształtowaniu konsumenckiej świadomości i poczucia posiadania
określonych praw. Świadczy o tym fakt, iż w kontrolowanych
powiatach w latach 2005-2007 nastąpił znaczny wzrost
liczby porad i informacji prawnych, udzielanych w siedzibie
rzecznika, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przyczynił się do tego również rzetelny, w ocenie
NIK, sposób informowania społeczności lokalnej – materiały informacyjne dotyczące praw konsumentów i sposobów
ich realizacji dostępne były w urzędach gmin, publikowane
na stronach internetowych starostw oraz w lokalnej prasie i telewizji, edukację konsumencką prowadzono także
w szkołach.

46. O sposobie obsługi obywatela przez urzędy administracji publicznej i służby publiczne świadczy w niemałej
mierze tryb załatwiania napływających do nich skarg. Ustalenia dotychczasowych kontroli NIK, a także sygnały napływające od posłów na Sejm wskazywały, iż nie zawsze są
w pełni przestrzegane obowiązujące w tej materii przepisy.
Obserwacje takie częściowo potwierdziła kontrola funkcjonowania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg
w wybranych naczelnych organach administracji rządowej [por. zał. nr 4, str. 9], przeprowadzona w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz
w Ministerstwie Finansów.
Prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie
publicznym lub własnym, zgodnie z Konstytucją RP, przysługuje każdemu. Skargi mogą być składane do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Przedmiotem skargi
może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Organ za-

łatwiający skargę powinien rozpatrzyć ją bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w ciągu miesiąca, a o sposobie jej załatwienia zawiadomić skarżącego. Nie wszystkie z tych zasad były
sumiennie respektowane.
We wszystkich ministerstwach istniały systemy umożliwiające przyjmowanie i rozpatrywanie skarg bez względu
na formę, w jakiej zostały wniesione. Powołane zostały m.in.
odpowiednie komórki odpowiedzialne za koordynowanie
i nadzór nad załatwianiem spraw przez właściwe merytorycznie jednostki organizacyjne. Skargi były rejestrowane
zarówno w ewidencjach tych jednostek, jak i w ewidencji
centralnej, jednak tylko w MEN zostały zgromadzone dane
na tyle rzetelne, że umożliwiały kontrolę przebiegu i terminów załatwiania skarg oraz sporządzanie okresowych sprawozdań. W pozostałych ministerstwach nie wszystkie skargi
były przenoszone do centralnej ewidencji, rejestrowano je
zaś niezgodnie z wewnętrznymi procedurami.
Mimo formalnego ustanowienia w kontrolowanych ministerstwach systemów przyjmowania i rozpatrywania skarg,
a także objęcia tej problematyki nadzorem i kontrolą, co piąta spośród zbadanych skarg załatwiona została po upływie
miesięcznego terminu określonego w Kpa. Niejednokrotnie
wpływały na to obiektywne okoliczności, np. złożony charakter sprawy wymagający dodatkowych wyjaśnień, jednak
w takich wypadkach nie zawsze informowano zainteresowanych o powodach zwłoki i wyznaczano nowy termin załatwienia skargi. Podając kontrolującym przyczyny opóźnień,
wskazywano m.in. na rozbudowany system obiegu dokumentów, niepełną obsadę kadrową, wysoką fluktuację kadr
oraz błędy pracowników, a także okresowe spiętrzenia napływu skarg. Argumenty takie potwierdzają tylko opinię NIK
o konieczności poprawienia organizacji pracy i doskonalenia
systemów nadzoru i kontroli oraz przestrzegania przez
urzędników obowiązujących przepisów.
NIK pozytywnie odnotowała natomiast fakt, iż wobec
skarg, które nie wymagały formalnego rozpatrzenia – należały do nich skargi anonimowe lub też takie, których przedmiotu nie można było ustalić, a skarżący pomimo wezwania
nie uzupełnili ani nie wyjaśnili ich treści – podejmowano
również czynności wyjaśniające, przekazując część spraw
do wykorzystania przez podlegle jednostki organizacyjne lub
inne właściwe urzędy.

47. Kontrola wykonywania przez Ministra Skarbu
Państwa i inne organy administracji rządowej zadań
w zakresie reprywatyzacji [por. zał. nr 4, str. 17] pozwoliła
stwierdzić, że organy odpowiedzialne za rozpatrywanie roszczeń reprywatyzacyjnych działały opieszale, popełniały liczne błędy, a ponadto starały się odwlec moment częściowego
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zrekompensowania strat osobom pokrzywdzonym. Zaspokojenie przez Skarb Państwa roszczeń za mienie utracone
przez obywateli polskich w latach 1944-1962 utrudniał brak
całościowego ustawowego uregulowania problemu reprywatyzacji. Przed rokiem 1989 brak regulacji prawnych określających wysokość i zasady wypłaty odszkodowania należy
przypisać arbitralności działania władzy. Z kolei po 1989 r.
zabrakło woli skutecznego rozwiązania tej kwestii.
W latach 1990-2006 różne gremia opracowały ponad 20
projektów ustaw, różniących się m.in. formami zaspokojenia
roszczeń i skalą rekompensaty. Prace te nigdy jednak nie
zostały doprowadzone do końca. Dotychczas uregulowany ustawą został problem jednej tylko grupy uprawnionych
– zabużan2/, do czego znacząco przyczyniły się skargi zainteresowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu. W ocenie NIK, nieskuteczność podjętych prac
spowodowana była głównie brakiem spójnej koncepcji reprywatyzacji. Część niepowodzeń legislacyjnych wynikła również z niedopracowania zgłaszanych projektów. Nie została
także rozpoznana przez właściwe organy administracji skala
roszczeń reprywatyzacyjnych. Zdaniem Izby nie można
uznać za wiarygodną ani liczby potencjalnie uprawnionych,
ani wartości ewentualnych rekompensat. Problemy stwarza
nawet realizacja uprawnień zabużańskich, ponieważ na skutek zaniedbań odpowiedzialnych organów, w tym Ministerstwa Skarbu Państwa, do chwili zakończenia kontroli nie powstał wymagany ustawą system informatyczny służący m.in.
rejestracji uprawnionych osób, wydanych decyzji, stanu
i formy realizacji prawa do rekompensaty. Na dodatek resort
skarbu nie dysponował danymi o sprzedaży mienia Skarbu
Państwa zabużanom przez starostów, Lasy Państwowe oraz
Agencję Mienia Wojskowego.
Mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej, podejmowane
były działania w celu zaspokojenia potencjalnych roszczeń.
W 1993 r. utworzono rezerwę reprywatyzacyjną, powołano
Fundusz Reprywatyzacji i Fundusz Rekompensacyjny, zaś
w 1997 r. Prezes Rady Ministrów wydał polecenie zachowania na wspomniany cel nieruchomości rolnych z Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Prezes AWRSP nie podporządkował się jednak tej dyspozycji i nie wstrzymał zbywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, co spowodowało uszczuplenie rozmiarów mienia, które mogło służyć
zaspokajaniu roszczeń reprywatyzacyjnych i zabużańskich.
Organy administracji rządowej sprawy o wypłatę odszkodowań za mienie przejęte z naruszeniem prawa rozpatrywały w sposób przewlekły, nie dotrzymując kodekso-

2/ Obywatele, którzy pozostawili nieruchomości poza obecnymi granicami państwa w związku z II wojną światową.
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wych terminów orzekania i nie informując zainteresowanych
o nowym terminie rozstrzygnięcia sprawy. Do połowy lat 90.
powszechną praktyką było wstrzymywanie decyzji w sprawach o wypłatę odszkodowań, co pociągało za sobą skargi
do sądów na bezczynność organów państwa i konieczność
płacenia przez nie zasądzonych grzywien oraz kosztów postępowań sądowych.
W ocenie NIK, problem reprywatyzacji wymaga szybkiego i skutecznego rozwiązania, ponieważ obowiązujące uregulowania prawne i stosowane procedury administracyjne
uniemożliwiają zaspokojenie słusznych roszczeń obywateli,
którzy pozbawieni zostali swojej własności i w odróżnieniu
od podmiotów zagranicznych nie uzyskali zadośćuczynienia.
Taki stan rzeczy pociąga za sobą konieczność ponoszenia
społecznych kosztów zaniechania, przeszkadza w realizacji
konstytucyjnych zasad równości i demokratycznego państwa prawa.

48. Niewywiązywanie się samorządów województw
z obowiązku zapewnienia mieszkańcom sprawnej komunikacji kolejowej na swoim terenie, niedostosowanie jej do
lokalnych potrzeb, niska jakość usług i zahamowanie rozwoju ważnego dla ludności segmentu przewozów, to główne
wnioski wynikające z kontroli poświęconej organizowaniu
i finansowaniu regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich [por. zał. nr 4, str. 28].
Przeprowadzona w 2004 r. reforma systemu funkcjonowania kolejowych przewozów regionalnych spowodowała
zmianę sposobu ich finansowania. Zamiast z budżetu państwa, są one obecnie dotowane przez samorządy województw, ze zwiększonych odpowiednio ich dochodów własnych. Wprowadzone zmiany, poza poprawą wykorzystania
środków publicznych, miały uczynić samorządy kluczowymi
klientami spółki „PKP Przewozy Regionalne”, świadczącej usługi transportowe zgodnie z ich zapotrzebowaniem.
W praktyce okazały się one jednak nieprzygotowane do
roli organizatora przewozów. Jak wykazały badania NIK,
nieprawidłowości miały miejsce we wszystkich skontrolowanych jednostkach samorządowych szczebla wojewódzkiego i obejmowały zasadnicze etapy procesu organizowania
przewozów – ustalanie zapotrzebowania na tę usługę, wybór
przewoźników, opracowywanie i wprowadzanie planu połączeń kolejowych, wreszcie dokonywanie oceny i kontrolę
wykonania usług.
Samorządy nie podejmowały działań zmierzających
do ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na przewozy
regionalne, ponieważ nie były do tego organizacyjnie przygotowane. Brakowało im odpowiednio przeszkolonych pracowników, a także instrumentów do badania potoków pasa-

żerskich. Nie prowadząc własnych badań, nie były w stanie
sprawdzić wiarygodności otrzymywanych od przewoźników
danych o liczbie pasażerów i kosztach przewozów. Wyboru
przewoźników dokonywano z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych oraz zasad zapisanych w regulaminach komisji przetargowych. Zawarte umowy nie spełniały
istotnych warunków wymaganych przepisami prawa, nie
określając charakteru świadczonych usług, parametrów oceny ich jakości, ani kar w przypadku niewywiązania się z przyjętych zobowiązań. Wszystkie skontrolowane samorządy nie
dotrzymywały określonych przepisami terminów zawarcia
umów z przewoźnikami, lecz podpisywały je z opóźnieniem
6-17 miesięcy, w ostatnich dniach ich obowiązywania, lub
nawet po wykonaniu przez przewoźnika zamówionej usługi.
Samorządy nie kontrolowały w pełni ani jakości świadczonych przez przewoźników usług, ani rozliczania dotacji,
nie żądając rzetelnie sporządzonych sprawozdań finansowych. W praktyce wysokość dotacji była efektem kompromisu zawartego pomiędzy przewoźnikiem a samorządem, nie
zaś wyrównaniem strat. Dofinansowanie pokrywało zazwyczaj tylko około 60% deficytu przewoźników, co pogarszało

ich sytuację ekonomiczną i skłaniało do ograniczania oferty.
W rezultacie samorządy województw, jako organizatorzy
przewozów regionalnych, nie zapewniły mieszkańcom usług
przewozowych o określonej jakości, ciągłości i regularności.
Poważnym mankamentem był brak połączeń pociągów regionalnych z pociągami innych operatorów oraz autobusową
komunikacją lokalną i miejscową. Należy jednak zauważyć,
że samorządy nie mają możliwości wpływania na kształt
oferty regionalnych przewozów kolejowych, ani realnego
wpływu na poprawę standardu usług, np. na skrócenie czasu
podróży, czy na ceny biletów. Problemem jest również brak
konkurencji w tym segmencie rynku usług transportowych,
która mogłaby wpłynąć na racjonalizację kosztów oraz poprawę punktualności kursowania pociągów.
W świetle ustaleń kontroli poprawa sytuacji w dziedzinie
przewozów regionalnych zależeć będzie od wprowadzenia
nowych, skuteczniejszych rozwiązań systemowych. W ocenie NIK niezbędne jest ustanowienie regulacji prawnych,
które m.in. wpłyną na zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności transportu publicznego oraz na poprawę efektywności
wydawanych na ten cel środków publicznych.
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Wprowadzenie
Za oszczędne uznać można państwo dbające o to, by do jego budżetu wpływały wszystkie należne mu dochody,
a następnie rozdysponowujące je w sposób przemyślany, celowy, bez rozrzutności i marnotrawstwa. Oszczędne państwo na własne funkcjonowanie i wykonywanie swoich obowiązków zużywa tylko tyle środków, ile jest niezbędnych do
realizacji założonych celów. Aby było to możliwe, urzędy administracji i służby publiczne muszą umiejętnie wyznaczać
cele i sposoby ich realizacji, przestrzegać przepisów i procedur, unikać niepotrzebnych wydatków, a ponadto wykazać
się w działaniu niezbędną sprawnością.

2.

W ramach tego głównego kierunku kontroli NIK prowadziła badania w sześciu obszarach zagadnień. Były to: stan
finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania dochodów, gospodarowanie środkami publicznymi
w jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, koszty funkcjonowania administracji, pomoc publiczna i udzielanie dotacji, realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych, w tym inwestycji
wieloletnich oraz pozyskiwanie, wykorzystanie i zarządzanie środkami Unii Europejskiej i instytucji pozaunijnych3/.
Badania te pozwoliły stwierdzić, że ciągle jeszcze nie trafia do budżetu państwa niemała część należnych mu
wpływów, ponieważ w niedostatecznym stopniu wykorzystywane są wszystkie istniejące w tej mierze możliwości. Odpowiedzialne za to są głównie organy skarbowe, egzekwujące należności w sposób niestaranny i opieszały. Przykładem
braku skuteczności w działaniach windykacyjnych może być pobór podatku akcyzowego od paliw ciekłych, stanowiącego ważne źródło dochodów budżetowych. Niezależnie od luk prawnych pozwalających nieuczciwym przedsiębiorcom
czerpać nielegalne dochody z działalności gospodarczej na rynku paliw, zaniedbania organów skarbowych ułatwiały podatnikom uchylanie się od płacenia podatku akcyzowego, przyczyniły się również do wzrostu zaległości, z których część
uległa przedawnieniu lub stała się z rożnych przyczyn nieściągalna. Niewykorzystywanie w tej sytuacji dostępnych instrumentów prawnych pozwalających odzyskać przynajmniej część należnych kwot miało negatywne konsekwencje
dla budżetu państwa. Nie dopracowano się skutecznej metody opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach. Stosowany system ich wyszukiwania, polegający na sprawdzaniu wszystkich napływających
informacji, nie zaś głównie spraw, w których prawdopodobieństwo wykrycia nieujawnionych dochodów było największe,
okazał się równie bezowocny, co kosztowny. Osiągnięte tą drogą wpływy nie wystarczyły nawet na wynagrodzenia
połowy pracowników zajmujących się windykacją.
W świetle zakończonych w 2008 r. kontroli nieco lepiej niż w latach poprzednich ocenione zostało gospodarowanie
środkami publicznymi. Jednostki samorządu terytorialnego podejmowały przedsięwzięcia na miarę swoich możliwości.
Ich zadłużenie nie przekraczało dopuszczalnej granicy, a środki pochodzące z kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji
wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, głównie na inwestycje. Mimo konieczności obsługi zadłużenia, zdecydowana większość kontrolowanych jednostek dysponowała rezerwami wystarczającymi na pokrycie udziałów własnych
przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Z możliwości czerpania z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności korzystano chętnie, jednak wiele urzędów gmin i starostw powiatowych nie było odpowiednio
przygotowanych do tego od strony merytorycznej, miało kłopoty z przestrzeganiem obowiązujących procedur, a stosowane mechanizmy kontrolne nie zawsze pozwalały ustrzec się nieprawidłowości.
Sumienniej niż poprzednio respektowały procedury jednostki administracji rządowej, zlecając usługi doradcze i eksperckie. Nadal jednak brakowało skutecznego systemu kontroli, szczególnie w przypadkach, gdy wartość zamówienia
nie przekraczała progu, powyżej którego obowiązywały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopełnienie
wymogów formalnych nie oznaczało też, że zaangażowanie podmiotów zewnętrznych lub zlecanie niektórych prac
własnym pracownikom było niezbędne, bowiem znaczną część owych zadań mogły i powinny wykonać własne jednostki
organizacyjne i ich pracownicy w ramach stosunku pracy.

3/ Ustalenia, oceny i wnioski wynikające z przeprowadzonych w okresie od grudnia 2008 r. do czerwca 2009 r. kontroli wykonania budżetu państwa w minionym roku
przedstawione zostały w dokumencie pt. Analiza wykonania budżetu państwa oraz założeń polityki pieniężnej w 2008 r., NIK, Warszawa, czerwiec 2009 r.
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Zgodnie z przepisami wykorzystywane były środki publiczne przeznaczone na umarzanie wierzytelności Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przejętych po funkcjonującym w latach 1992-1993 Funduszu Restrukturyzacji
i Oddłużania Rolnictwa. Fundusz ten powołany został w celu udzielenia pomocy podmiotom sektora rolno-przetwórczego, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się wskutek gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów bankowych.
W ocenie NIK, instrumenty jakimi dysponowała Agencja – możliwość umarzania wierzytelności w całości lub w części,
rozkładania na raty lub odroczenia terminu ich spłaty – w większości przypadków były stosowane właściwie.
Pozytywne rezultaty przyniosła również realizacja ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, będąca
elementem planu restrukturyzacji rolnictwa, polegającego m.in. na zmniejszeniu zatrudniania w tym sektorze i wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów niskich klas. Tu jednak, jak wykazał przykład województwa zachodniopomorskiego, efekty
materialne nie były w pełni zadowalające, a procesy związane z ustalaniem rocznych limitów zalesień, rozpatrywaniem
wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia i wydawaniem decyzji administracyjnych, a także współpraca starostów z dysponującymi środkami finansowymi Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przebiegały
w sposób budzący liczne zastrzeżenia.
Środkami publicznymi państwowe jednostki organizacyjne i fundusze celowe nie zawsze gospodarowały oszczędnie i efektywnie. Przykładem może być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który nie próbował zredukować wysokich
kosztów swojego funkcjonowania lub robił to niezbyt zdecydowanie. Wiele nieprawidłowości finansowych ujawniła kontrola przeprowadzona w Narodowym Funduszu Zdrowia. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz wojewódzkie fundusze tylko częściowo wykorzystywały znajdujące się w ich dyspozycji środki na cele statutowe, związane z poprawą stanu środowiska i wspieranie ekologicznej polityki państwa. Pozostała część była kumulowana i lokowana w bankach lub inwestowana w papiery wartościowe. W związku z tym NIK przypomniała, iż ze środków
tych powinny być przede wszystkim finansowane pożyczki i kredyty na przedsięwzięcia proekologiczne, a działalność
finansowa może jedynie obejmować bieżące, jeszcze niezagospodarowane przychody.
Podobnie jak w latach poprzednich, obszarem szczególnie narażonym na różnego rodzaju nieprawidłowości, była
sfera zamówień publicznych. Kierownicy kontrolowanych jednostek, w których nie respektowano przepisów prawa,
rzadziej obecnie tłumaczą się skomplikowanym charakterem ustawy Prawo zamówień publicznych, jako przyczynę
uchybień wskazując głównie niedopatrzenia i pomyłki oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników
odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie postępowań.
Proces udzielania zamówień publicznych jest długi i wieloetapowy. Aby jego przebieg mógł być uznany za prawidłowy, musi zostać spełnionych wiele warunków. Dla słabiej przygotowanych pracowników zwiększa się ryzyko popełnienia
błędu, ale niekompetencja nie może stanowić usprawiedliwienia dla bałaganu, braku odpowiedzialności gremiów kierowniczych, czy też nazywania niedopatrzeniem zamierzonego działania, którego celem było obdarowanie kontraktem
upatrzonego wykonawcy. W rezultacie sposób traktowania przepisów ustawy – przez jednych jako zbędnej formalności
utrudniającej sprawne prowadzenie działalności, przez innych zaś jako instrumentu pozwalającego na wybranie najkorzystniejszej oferty – stanowi swoisty test gospodarności dysponentów środków publicznych, przygotowania merytorycznego podległych im urzędników, skuteczności nadzoru, a także w niektórych, wcale nie tak rzadkich wypadkach
– uczciwości i odporności na korupcyjne pokusy.
Nie zawsze oczekiwane rezultaty przynosi pomoc publiczna i udzielane dotacje. W wielu sytuacjach pomoc taka
jest niezbędna, jej brak oznacza pogłębianie się problemów podmiotów wykonujących ważne społecznie funkcje, z drugiej jednak strony znaczna część środków bywa marnotrawiona lub nie przynosi spodziewanych efektów. Świadczyć
o tym może restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, która nie doprowadziła do poprawy funkcjonowania większości skontrolowanych jednostek. Osiągnięte przez nie wyniki finansowe były gorsze od prognozowanych, a błędy popełnione przy tworzeniu i realizacji programów restrukturyzacyjnych spowodowały, że znaczna
część zaplanowanych przedsięwzięć w ogóle nie doszła do skutku. W wypadku udzielania przez jednostki samorządu
terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie było zastrzeżeń do me231
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rytorycznej strony ich działalności. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego
z powodzeniem wyręczały jednostki samorządowe w wykonywaniu ich zadań związanych m.in. z upowszechnianiem
sportu, kultury, promocją zdrowia, wypoczynku, czy też przeciwdziałaniem patologiom społecznym. Niestety, na każdym
etapie współpracy – przy zlecaniu, wykonywaniu i rozliczaniu zadań – popełniane były liczne błędy wynikające głównie
z nieprzestrzegania obowiązujących regulacji.
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Nie ulega wątpliwości, że zarówno restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, jak i zlecanie jednostkom niepublicznym zadań, z których realizacją radzą sobie lepiej niż administracja samorządowa, były zamierzeniami słusznymi.
Niepowodzenie pierwszego z nich i mnogość działań niezgodnych z prawem w drugim przypadku wynikały z tego samego powodu. Był nim brak skutecznego nadzoru nad przygotowaniem obydwu przedsięwzięć i niedostateczna kontrola sposobu ich realizacji.
Również inwestycje finansowane ze środków publicznych, w tym także inwestycje wieloletnie, w wielu wypadkach
nie były realizowane terminowo i oszczędnie. Wprawdzie początkowy etap przygotowań do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 otrzymał ogólną ocenę pozytywną, jednak kontrola ujawniła również
istnienie kilku słabych punktów, mogących w przyszłości zakłócić ich przebieg. Chodziło tu z jednej strony o brak całościowego rządowego programu obejmującego wszystkie obszary przygotowań oraz niewskazanie organu odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad działaniami wielu zaangażowanych w nie podmiotów, z drugiej zaś – o narastające
opóźnienia stawiające pod znakiem zapytania możliwość wykonania przed rozpoczęciem imprezy części zadań, szczególnie polegających na modernizacji i rozbudowie infrastruktury drogowej i kolejowej.
O tym, że nie były to obawy na wyrost, przekonują losy drogi ekspresowej S8 i przeciągające się przygotowania do
jej budowy w województwie łódzkim. Wieloletnie spory o przebieg tej trasy, opieszale prowadzone prace studialne, brak
analiz finansowych i konkretnych decyzji spowodowały, iż owa inwestycja, której realizacja miała zostać przyspieszona
w związku z mistrzostwami, ostatecznie została zaplanowana na lata 2011-2015. Należy jedynie mieć nadzieję, że był
to przypadek szczególny i jednostkowy, nie zaś zapowiedź problemów, jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu kolejnych zadań związanych z organizacją EURO 2012.
Przestrogą przed niefrasobliwym traktowaniem obowiązków dysponenta środków publicznych powinna być historia
budowy krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez Polski Związek Kolarski, dofinansowana, a właściwie sfinansowana
ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych. W konsekwencji złego przygotowania inwestycji, niewłaściwego oszacowania zakresu robót i niezbędnych nakładów finansowych, jej realizacja trwała ponad pięć lat zamiast
planowanych niespełna dwóch i kosztowała dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Taki przebieg procesu inwestycyjnego w znacznej mierze wynikał z nie do końca przemyślanej decyzji o dofinansowaniu budowy, podjętej bez uprzedniej
rzetelnej analizy kosztów całego przedsięwzięcia, a także bez sprawdzenia przygotowania PZKol pod względem finansowym i organizacyjnym do przeprowadzenia tak dużego i nietypowego zamierzenia. Następną przyczynę stanowił brak
należytego nadzoru kolejnych ministrów właściwych ds. sportu nad wykorzystaniem przyznanych środków.
Pewna poprawa nastąpiła w ważnej dziedzinie absorpcji środków unijnych. Pomoc z funduszy strukturalnych, przeznaczona na rozwój systemów zarządzania, lepsze przygotowanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych do pełnienia przypisanych im funkcji, a także na opracowywanie i budowę skutecznych mechanizmów kontrolnych, była wykorzystywana sprawniej, choć jeszcze nie w pełnym zakresie. Mimo to np. program pomocy
technicznej stanowił istotne wsparcie dla wspomnianych instytucji, współfinansując działania służące m.in. efektywniejszemu zarządzaniu programami operacyjnymi i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników. Również środki
przeznaczone na konkretne przedsięwzięcia w większości były spożytkowywane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób
poprawny i efektywny.
Pozytywnym przykładem w tym względzie może być wdrażanie Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich.
Na podkreślenie zasługuje wzorowe wywiązywanie się instytucji za-rządzającej, pośredniczącej i wdrażającej z nało232

żonych na nie obowiązków, a także skuteczność zorganizowanych w nich systemów zarządzania i kontroli. Również
beneficjenci nie dali powodów do uwag. Prawidłowo wypełniali postanowienia zawartych umów, zaś niektóre wypracowane przez nich metody działania, podnoszące skuteczność realizacji założeń projektów, mogły służyć jako przykłady
dobrych praktyk, warte szerszego upowszechnienia. Spodziewane efekty, nawet lepsze niż zakładano we wnioskach,
przyniosło unijne wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych, do czego przyczyniło się
w niemałym stopniu uproszczenie stosowanych procedur.
Wątpliwości NIK wzbudziły natomiast działania związane z ułatwianiem startu młodym rolnikom, stanowiące część
programu restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich. Wprawdzie wszystkie przewidziane na ten cel środki rozdysponowane zostały niemal w całości i trafiły do osób, którym wspomniana
pomoc przysługiwała, jednak przygotowanie owego przedsięwzięcia nie było właściwe, a proces naboru i rozpatrywania
wniosków przebiegał w wielu przypadkach nieprawidłowo. Nie można uznać też za poprawny sposób wykorzystania
środków pomocowych na modernizację linii kolejowych. Kontrola wykazała, iż stosowany w Ministerstwie Transportu
system kontroli i zarządzania miał istotną wadę. System ten gwarantował należyte przygotowanie projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, nie dawał jednak pewności, że ich zrealizowanie pozwoli osiągnąć założone cele. Na
etapie udzielania zamówień publicznych nie wychwytywał on odstępstw od zaplanowanego zakresu rzeczowego objętych projektem robót, od którego zależało uzyskanie założonych parametrów eksploatacyjnych, od nich zaś – możliwość
ubiegania się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.
Podobnie jak w latach poprzednich, ważnym stymulatorem rozwoju gospodarczego były inwestycje podmiotów zagranicznych. Jednak w badanym okresie nastąpił regres – zmniejszyła się o 15% wartość nowych inwestycji, w latach
2005-2007 nie doszło do skutku 18 projektów inwestycyjnych prowadzonych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Jest to znak, iż działania podejmowane w celu pozyskania dużych inwestycji zagranicznych, takie
jak wspieranie finansowe inwestorów ze środków budżetowych, czy ich kompleksowa obsługa przez PAIiIZ, okazały się
niewystarczające. Nie mogły one wpłynąć na zmianę opinii o Polsce jako o miejscu mało przyjaznym dla biznesu, na
którą złożyły się brak jasnych, spójnych i stabilnych przepisów, opieszałość organów administracji publicznej i sądów,
korupcja, zły stan infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, wreszcie ciągle niezrealizowane zapowiedzi uproszczenia przepisów ograniczających wolność gospodarczą i poskromienia biurokracji.
Nieprzejrzyste przepisy i skomplikowane procedury, które krępowały działalność zagranicznych inwestorów, w jeszcze większym stopniu utrudniały funkcjonowanie krajowych przedsiębiorców. Aktualny stan prawa gospodarczego,
a także sposób jego stosowania, NIK uznała za jedną z głównych przeszkód hamujących rozwój przedsiębiorczości.
Zaliczyć do nich należy, obok wysokich obciążeń pozapłacowych czy utrudnień w dostępie do środków unijnych, trudności w rejestrowaniu działalności gospodarczej, uzyskiwaniu zezwoleń na działalność koncesjonowaną lub regulowaną,
a także nadmierne obowiązki sprawozdawcze i uciążliwości związane z kontrolami przeprowadzanymi u przedsiębiorców przez organy administracji publicznej.
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Wyniki
ważniejszych kontroli

1. Kontrola poświęcona opodatkowaniu
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przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych [por. zał. nr
4, str. 13], wszczęta w ślad za zakończonymi w 2002 r. analogicznymi badaniami oraz kontrolą doraźną przeprowadzoną w 2006 r. w trzech warszawskich urzędach skarbowych,
wykazała ponownie brak znaczących rezultatów w postępowaniach zmierzających do opodatkowania wspomnianych
przychodów.
Z dokonanych ustaleń wynika, iż system wykrywania
i opodatkowywania takich przychodów był kosztowny i nieskuteczny. Prowadzone zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Finansów postępowania zmierzające do ustalenia i opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł, mimo znacznego nakładu pracy administracji skarbowej, przyniosły znikome efekty. W wyniku starań 9 kontrolowanych urzędów
kontroli skarbowej w ciągu 2,5 roku udało się uzyskać 20 mln
zł dodatkowych wpływów, zaś 19 urzędów skarbowych dołożyło do tej kwoty kolejne 800 tys. zł. Tymczasem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zagadnieniami
przyszło wyłożyć 2-3 razy więcej – w pierwszym przypadku
45,8 mln zł, w drugim zaś – niemal 2,7 mln zł.
Punktem wyjścia działań zmierzających do opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł są tzw. informacje
sygnalne – wiadomości o dokonanych przez podatników wydatkach znacznej wysokości. Informacje takie winny zostać
przekazane do odpowiedniej komórki celem sprawdzenia,
czy owe wydatki znajdują pokrycie w legalnych źródłach dochodu. Większość urzędów skarbowych i urzędów kontroli
skarbowej nie była jednak w stanie przeanalizować wszystkich napływających informacji. Stojąc przed koniecznością
wyboru, w pierwszej kolejności rozpatrywano informacje
z odległych lat, w celu uniknięcia przedawnienia, a także
mniej pracochłonne sprawy dotyczące stosunkowo niskich
kwot, co pozwalało uzyskać wyższy wskaźnik wykorzystania
informacji sygnalnych.
Zdaniem NIK, działania organów skarbowych winny być
nastawione nie na dokładne sprawdzanie wszystkich spraw,
ale na wykrywanie nieujawnionych dochodów i egzekucję
wynikających stąd zobowiązań. Badaniami powinny zatem
zostać objęte przede wszystkim przypadki, w których w grę
wchodzą najwyższe kwoty, pojawiają się znaczne dysproporcje między wydatkami a legalnymi dochodami, transakcje
dokonywane przez osoby, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą posiadać inne źródła dochodu niż oficjalnie
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deklarowane, a także przez osoby z tzw. „sfery podwyższonego ryzyka” – m.in. inwestujące znaczne środki na rynku
nieruchomości i na giełdzie papierów wartościowych, osoby
młode dokonujące transakcji na wysokie sumy, lub osoby
powiązane z grupami przestępczymi.
Pracy analitycznej nie ułatwiał sposób zbierania i przechowywania informacji. Dane gromadzone przez urzędy
skarbowe najczęściej były niekompletne, znajdowały się
w kilku oddzielnych ewidencjach, rejestrowano je z dużą
zwłoką, informacji o członkach jednej rodziny nie przechowywano łącznie, a zbiorów nie prowadzono w układzie alfabetycznym. W większości kontrolowanych jednostek informacje sygnalne, które winny zostać przekazane „niezwłocznie”
zgodnie z właściwością do innych urzędów skarbowych oraz
do urzędów kontroli skarbowej, docierały do nich ze znacznym, nawet kilkuletnim opóźnieniem.
Sytuacja znana była Ministerstwu Finansów, które przeprowadziło 29 kontroli, obejmujących problematykę będącą
przedmiotem badań NIK. Ujawniły one nieprawidłowe stosowanie procedury analizowania informacji sygnalnych, opóźnienia w przekazywaniu owych informacji do właściwych
rzeczowo lub miejscowo organów, niską efektywność postępowań zmierzających do opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł, prowadzonych przez urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej, a także niedostateczny nadzór
naczelników urzędów skarbowych nad realizacją wspomnianych zadań. Pomimo posiadania takiej wiedzy, w resorcie
nie przeprowadzono gruntownej analizy zasadności zaleceń
zawartych w wytycznych, ani przyczyn niezadowalającej
efektywności prowadzonych działań, nie opracowano też
środków zaradczych.

2.

Utrzymywanie się nieprawidłowości w produkcji,
imporcie i obrocie paliwami płynnymi, brak wystarczających
działań skutecznie ograniczających „szarą strefę” w tej dziedzinie, narastanie zaległości w poborze podatku akcyzowego – takie wnioski wynikają z kontroli opodatkowania paliw
ciekłych [por. zał. nr 4, str. 11].
Jej wyniki wskazują, iż zjawisko uchylania się od płacenia podatku akcyzowego w obowiązującej wysokości przybrało poważne rozmiary. Różnice w stawkach akcyzy między paliwami używanymi do różnych celów stały się źródłem
znacznych, nielegalnych dochodów. Osiągano je m.in. drogą
odbarwiania oleju opałowego i sprzedawania go jako napędowy, przetaczania gazu z butli do zbiorników i sprzedaży
do napędu pojazdów, a także wprowadzanie do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych. O rozmiarach
tego procederu świadczy kwota 1.356,7 mln zł powstałych
w jego wyniku uszczupleń w dochodach budżetowych, ujaw-

nionych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej
w 2006 r. oraz I półroczu 2007 r.
W tym samym czasie zaległości w poborze podatku
akcyzowego zwiększyły się z około 1.660 mln zł do niemal
2.250 mln zł, czyli o ponad 35%, zaś z należności budżetu
państwa odpisana została przez organy podatkowe kwota
prawie 464 mln zł przedawnionych należności. Wzrost zaległości podatkowych wynikał głównie z faktu, iż nieprawidłowości zostały stwierdzone przez urzędy kontroli skarbowej
po upływie kilku lat od ich zaistnienia, kiedy podmioty uczestniczące w nielegalnym obrocie paliwami zdążyły już wyzbyć
się majątku, lub zlikwidować działalność. W rezultacie izby
celne jako nieściągalne oceniły prawie 90% zaległości w podatku akcyzowym od paliw ciekłych.
Na niską efektywność czynności egzekucyjnych, poza
zbyt późnym podejmowaniem postępowań podatkowych
i egzekucyjnych, w znacznej mierze wypłynęło niewykorzystywanie w pełni takich instrumentów prawnych jak zabezpieczenie majątkowe, czy przeniesienie odpowiedzialności
za wykonanie zobowiązań podatkowych na osoby trzecie
lub następców prawnych. Działo się tak w sytuacjach, kiedy istniały przesłanki uzasadniające zastosowanie zabezpieczeń, a organ dysponował informacjami o posiadanym
przez dłużników majątku. Wyniki kontroli wskazują ponadto
na przypadki przewlekłego prowadzenia przez izby celne
postępowań odwoławczych i egzekucyjnych, co prowadziło
do przedawniania należności. Zdaniem NIK, niezadowalające efekty pracy działów egzekucyjnych izb celnych należy
wiązać również z brakiem systemu motywacyjnego, niskimi
zarobkami pracowników oraz dużą fluktuacją kadr.
Poprawnie funkcjonował system monitorowania i kontrolowania paliw ciekłych, mający przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu produktów złej jakości. Kontrole Inspekcji
Handlowej prowadzone były rzetelnie, choć nie zawsze
wszczynano je bezzwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, zanim kwestionowane paliwo zostało sprzedane. Zmniejszyła
się liczba kontroli próbek paliwa pobieranych ze zbiorników
pojazdów przez Policję, z kolei Inspekcja Transportu Drogowego na ogół prawidłowo wywiązywała się z tego rodzaju
obowiązków. Wadą systemu były natomiast braki i nieścisłości w prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wykazach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji
i obrotu paliwami.
Dotychczasowe przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie „szarej strefy” w obszarze, o którym mowa, oraz
poprawę ściągalności podatku akcyzowego okazały się nieskuteczne. W ocenie NIK nie wystarczy do tego szeroko zakrojona działalność kontrolna różnych służb, ale niezbędne

są także odpowiednie instrumentu prawne. Niezbędne jest
opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań legislacyjnych,
które zminimalizowałyby negatywne dla budżetu skutki niedozwolonych działań na rynku paliw ciekłych, poprawę ściągalności należności podatkowych i usprawnienie procesów
egzekucji.

3.

Jeśli chodzi o gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, kontrola zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego [por. zał. nr 4,
str. 5], ze szczególnym uwzględnieniem prefinansowania
i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej wykazała, że kontrolowane podmioty najczęściej we właściwy sposób wykorzystywały środki pochodzące z kredytów, pożyczek i sprzedaży obligacji.
Dwie trzecie spośród 123 badanych gmin i prawie połowa
z kontrolowanych 15 powiatów mimo konieczności obsługi
zadłużenia dysponowały zasobami wystarczającymi na pokrycie udziału własnego w przypadku realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych. Ani jeden z kontrolowanych podmiotów nie przekroczył dopuszczalnego progu
zadłużenia (60% dochodów) – w większości z nich relacja
ta nie sięgała 20%. Środki pochodzące z długoterminowych
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji gminy
i powiaty przeznaczały głównie na inwestycje. Zdecydowana większość wykorzystała je zgodnie z przeznaczeniem
określonym w uchwałach rad gmin i powiatów, w umowach
z kredytodawcami i warunkach emisji obligacji.
Znacznie gorzej wypadła ocena legalności działań związanych z zaciąganiem zobowiązań. Z dokonanych ustaleń
wynika, iż spora część jednostek samorządu terytorialnego
nie przestrzegała obowiązujących w tej mierze zasad. W co
trzeciej z badanych jednostek nie uzyskano w każdym przypadku wymaganej ustawą o finansach publicznych opinii
właściwej regionalnej izby obrachunkowej o możliwości
spłaty zaciąganych zobowiązań, zaś w niektórych gminach
spłatę kredytów i pożyczek zabezpieczono pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bankowym, co również
było niezgodne z wymienioną ustawą.
W toku kontroli ujawniono kilkanaście przypadków zaciągnięcia przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów z odroczonym terminem płatności (tzw. kredytów
kupieckich). Zobowiązania takie obciążają budżet jednostki
w równym stopniu jak kredyt czy pożyczka. Brak w ustawie
o finansach publicznych i w przepisach dotyczących sprawozdawczości obowiązku wykazywania kredytów kupieckich
powoduje, że traktują je w sposób odmienny. Nie będąc tytułem dłużnym ani składnikiem długu, nie są one brane pod
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uwagę przy wyliczaniu wskaźnika zadłużenia, wskutek czego wykazany w sprawozdawczości poziom zadłużenia jest
niezgodny ze stanem faktycznym. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego nie są zobowiązane do występowania
do RIO z wnioskiem o opinię w sprawie możliwości spłaty
takich zobowiązań.
Przeznaczenie części środków pozyskanych z kredytów
określono ogólnikowo „na sfinansowanie planowanego deficytu”. Takie sformułowanie celu kredytu nie jest sprzeczne
z obowiązującymi przepisami, uniemożliwia jednak zarówno kontrolę jego wykorzystania, jak i ustalenie osiągniętych efektów. W ocenie NIK, tylko szczegółowe wskazanie
przeznaczenia kredytu pozwala skutecznie skontrolować
prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Większość kontrolowanych gmin i wszystkie powiaty
korzystały z możliwości pozyskania środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności. W przeważającej części jednostek wprowadzono w związku z tym rozwiązania
organizacyjne oraz procedury wymagane przy realizacji
projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Jednak
przygotowanie organizacyjne i merytoryczne wielu urzędów
gmin i starostw powiatowych okazało się niewystarczające
do zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów i nieprawidłowości w realizacji projektów. Już wstępna analiza zgodności systemów zarządzania i kontroli z przepisami prawa
krajowego i wspólnotowego wskazała, iż nie funkcjonowały
wszystkie ustalone procedury, a istniejące mechanizmy kontrolne nie zawsze gwarantowały legalność, prawidłowość
i rzetelność podejmowanych działań, zwłaszcza w przypadku postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz
wniosków o płatność i sprawozdań z realizacji projektów.

4. Mniej zastrzeżeń, niż miało to miejsce po poprzedniej kontroli z 2001 r., budziła kwestia finansowania usług
doradczych i eksperckich oraz innych zadań zlecanych
[por. zał. nr 4, str. 12] przez jednostki administracji rządowej
podmiotom zewnętrznym oraz własnym pracownikom. Mimo
to we wszystkich objętych kontrolą jednostkach – Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 11 ministerstwach, 9 urzędach
wojewódzkich, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Senatu
i Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – NIK stwierdziła
nieprawidłowości lub uchybienia popełnione przed zawarciem umów cywilnoprawnych, w trakcie ich wykonywania
oraz przy rozliczaniu.
NIK zakwestionowała celowość zlecania zadań przypisanych jednostkom organizacyjnym i zatrudnionym w nich
pracownikom w 7 badanych jednostkach. Ustalenia kontroli
wskazują, że zlecano m.in. opracowywanie analiz prawnych,
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projektów aktów wykonawczych, redagowanie i uzgadnianie
zarządzeń, przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji, tekstów okolicznościowych wystąpień itp. Konieczność
udzielania takich zleceń tłumaczono niewystarczającą obsadą personalną spowodowaną rotacją kadr, brakiem pracowników mających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie
oraz koniecznością terminowego wykonania planowanych
zadań. W sytuacji korzystania przez pracowników z bezpłatnych urlopów oraz istnienia poważnych różnic pomiędzy
planowanym i rzeczywistym stanem zatrudnienia NIK nie
uznała tych argumentów za przekonywające.
W większości kontrolowanych jednostek nie funkcjonował skuteczny system kontroli wewnętrznej. Naruszane były
wewnętrzne procedury zlecania zadań, wymagające dokumentowania zasadności zlecania usług, opiniowania treści
umów pod względem formalno-prawnym oraz odebrania
przedmiotu umowy w ustalonym trybie. Brak takich działań
stwarzał warunki do nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych. W 7 jednostkach niewłaściwie ustalono
lub dokumentowano należne wykonawcom wynagrodzenie,
nie przeprowadzono oceny ofert, do wniosku lub umowy nie
załączano kalkulacji kosztów wykonania usług, nieprawidłowo też naliczano wynagrodzenie. Nie w każdym przypadku
podpisane umowy gwarantowały skuteczne dochodzenie
roszczeń wynikających z ewentualnego nienależytego lub
nieterminowego wykonania zleconych prac.
Kontrolujący odnotowali staranniejsze przestrzeganie
procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych przy zlecaniu zadań, problemem pozostaje jednak
nadal brak skutecznego systemu kontroli zlecania zadań
nieobjętych taką procedurą, co ma miejsce, gdy ich wartość nie przekracza progu określonego w przepisach. Tylko
w nielicznych jednostkach ustalone zostały zasady postępowania przy tego rodzaju zleceniach. Brak owych regulacji
powodował, że system kontroli wydatkowania środków nie
działał w sposób spójny i skuteczny, co niekiedy uniemożliwiało weryfikację i ocenę poprawności podejmowanych
decyzji. W ocenie NIK, ustalenie procedur kontroli wydatkowania środków publicznych nabiera jeszcze większego
znaczenia po podwyższeniu przez ustawodawcę progu wartości zamówienia, poniżej którego nie stosuje się przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych.
NIK zwróciła uwagę, iż braki kadrowe, na które powoływały się kontrolowane jednostki zlecając usługi doradcze
i eksperckie, w znacznej mierze były rezultatem prowadzonej przez nie polityki kadrowo-finansowej. Nie wykorzystywały one określonych w ustawie budżetowej limitów zatrudnienia, aby wyżej wynagradzać mniejszą liczbę faktycznie
zatrudnionych pracowników. W 2006 r. przeciętne zatrudnie-

nie w objętych kontrolą jednostkach było niższe od planowanego o 5,6%, natomiast fundusz wynagrodzeń został wykorzystany w 99,6%. Jeszcze wyraźniej zjawisko to dało się
zaobserwować w kontrolowanych urzędach wojewódzkich,
gdzie niewykorzystana część limitu zatrudnienia przekraczała średnio 20%, przy jednoczesnym wydatkowaniu 99,4%
środków na wynagrodzenia.

5. W zdecydowanej większości sprawnie i w zgodzie
z przepisami przebiegało umarzanie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia
Rolnictwa [por. zał. nr 4, str. 65] Głównym celem tego
funduszu, funkcjonującego w latach 1992-1993, było przeciwdziałanie negatywnym skutkom narastania zobowiązań
finansowych sektora rolno-przetwórczego wobec banków
w wyniku gwałtownego wzrostu oprocentowania kredytów.
Cel ten zamierzano osiągnąć drogą wykupu ze środków
budżetowych wierzytelności banków w stosunku do zadłużonych podmiotów oraz udzielania z tychże środków preferencyjnych kredytów. Z początkiem 1994 r. zobowiązania
i wierzytelności FRiOR przejęła Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, a jej prezes upoważniony został
– w uzasadnionych wypadkach – do umarzania zadłużenia w całości lub częściowo, rozkładania na raty, względnie
odraczania terminu spłaty. Zgodnie z ustawą o utworzeniu
ARiMR, wierzytelność mogła zostać umorzona m.in. wówczas, jeśli nie udało się odzyskać jej w wyniku postępowania
likwidacyjnego lub upadłościowego, jeżeli koszty postępowania egzekucyjnego byłyby wyższe od dochodzonej kwoty,
nie można było ustalić miejsca pobytu dłużnika, ewentualnie
dłużnik zmarł, poniósł szkody w wyniku klęsk naturalnych lub
stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.
Kontrola wykazała, że zasady te były przestrzegane.
Przy rozpatrywaniu wniosków dłużników stosowano jednolite kryteria, nie udzielano ulg osobom nieuprawnionym, nie
zdarzały się też przypadki nieuzasadnionej odmowy umorzenia zadłużenia. W okresie od 17 października 2003 r. do
30 kwietnia 2007 r. zawartych zostało ogółem 1.126 umów,
w tym 987 o umorzenie należności w całości, 63 w części
i 78 umów o rozłożenie zadłużenia na raty. Na podkreślenie
zasługuje działalność informacyjna Agencji, która zawiadomienia o możliwości ubiegania się o umorzenie wierzytelności byłego FRiOR wywiesiła w siedzibach swoich oddziałów
regionalnych i biur powiatowych, umieściła na stronie internetowej, a także powiadamiała dłużników pisemnie. Agencja
nie informowała jednak o możliwości umarzania zadłużenia
w ramach pomocy de minimis na podstawie rozporządzenia
unijnego.

Zastrzeżenia budziło natomiast nadmierne przeciąganie
się procedury rozpatrywania wniosków, zwłaszcza gdy były
one niekompletne. W Agencji spośród 266 takich wniosków
ponad połowę weryfikowano dłużej niż miesiąc, 11 ponad
10 miesięcy, a jeden nawet aż 750 dni. W kilku przypadkach
od momentu wpłynięcia wniosku do wysłania pisma o jego
uzupełnienie minęło od roku do dwóch lat. Prezes ARiMR
powolne tempo załatwiania spraw tłumaczył niewystarczającą obsadą kadrową, zmianami organizacyjnymi, a także
faktem, iż rozpatrywanie wniosków umorzeniowych było
dodatkowym zadaniem pracowników zajmujących się dochodzeniem należności Agencji. Wyjaśnił też, że ustawodawca nie określił terminu, w jakim Agencja winna wystąpić
do dłużnika o uzupełnienie wniosku, ani nie wskazał, w jakim
czasie wniosek powinien zostać rozpatrzony. Postępowanie
wydłużała dodatkowo konieczność wyrażenia zgody na oddłużenie przez Ministra Finansów, wymaganej w przypadku,
gdy umarzana kwota przekraczała 15 tys. zł.
NIK zwróciła uwagę, że w stosowanej przez ARiMR
procedurze postępowania przy rozpatrywaniu wniosków nie
określono zasad prowadzenia rejestru wniosków, ustalania
faktycznej wielkości zadłużenia i terminów weryfikacji załączonej dokumentacji. Ponadto nie ustalono rodzaju dokumentów, które powinny składać się na kompletny wniosek
kierowany do Ministra Finansów przez prezesa Agencji. Minister Finansów ze swej strony nie określił zaś, co powinien
zawierać taki wniosek, nie ustalił też szczegółowych procedur i zasad rozpatrywania wniosków przez powołany przez
niego w tym celu zespół.
W okresie objętym kontrolą nie przeprowadzono audytów ani kontroli wewnętrznych poświęconych umarzaniu
wierzytelności byłego FRiOR. Minister Finansów tłumaczył to
zaniechanie m.in. brakiem sygnałów o nieprawidłowościach,
zaś prezes ARiMR małą liczbą pracowników oraz faktem, że
komórki organizacyjne Agencji nie zgłaszały takiej potrzeby.

6. Ogólnie pozytywnie oceniła NIK realizację przez
starostów województwa zachodniopomorskiego zadań
określonych ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia [por. zał. nr
4, str. 89]. Ustawa ta była jednym z elementów polityki restrukturyzacyjnej. W związku z planowanym wejściem do
Unii Europejskiej przewidywano, że Polska musi dokonać
przebudowy rolnictwa, której efektem będzie zmniejszenie
zatrudnienia w tym sektorze, zapewnienie odchodzącym
z zawodu nowych źródeł dochodów, a także wyłączenie
z areałów rolnych gruntów niskiej jakości, co spowoduje
zmniejszenie liczby małych gospodarstw, prowadzonych
na gruntach V i VI klasy. Wspomniana ustawa miała dopro-
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wadzić do przekształcenia takich gruntów w tereny leśne
i zapewnić środki do życia rolnikom, którzy zamiast produkcji
rolnej będą na nich prowadzili uprawę leśną, za co otrzymają
stosowny ekwiwalent.
W latach 2002-2004 na podstawie przepisów ustawy
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia4/ na terenie
województwa zachodniopomorskiego wyłączono z upraw
rolnych i zalesiono ponad 1,1 tys. ha. Jednak limity zalesień
ustalone dla 11 skontrolowanych powiatów tego województwa stanowiły jedynie niespełna 18% potrzeb zgłoszonych
przez starostów. O poziomie rocznych limitów decydowała
w praktyce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przekazywała starostom środki finansowe na
wypłatę ekwiwalentu rolnikom. Starostowie proponowali
objąć zalesieniami w kolejnych latach grunty rolne o łącznej
powierzchni 3,8 tys. ha, 3,9 tys. ha i 2,8 tys. ha. ARiMR
uzgodniła roczny limit zalesienia na obszarze województwa
w 2002 r. na 574 ha, w 2003 r. na 1.203 ha, zaś w 2004 r.
bezzasadnie w ogóle odmówiła uzgodnienia limitu, pod
pretekstem zmiany ustawy. W konsekwencji takich działań,
w 2004 r. w zachodniopomorskiem nie dokonano żadnych
zalesień gruntów rolnych, zaś limity na lata 2002- 2003 wykorzystano w niespełna trzech czwartych, do czego przyczyniło się w znacznym stopniu bezpodstawne wprowadzenie
dodatkowych ograniczeń. Niezgodny z treścią ustawy był
także zapis zawarty w umowach z 4 powiatami, uzależniający przekazywanie przez ARiMR środków na wypłaty ekwiwalentów od wysokości kwot będących w jej dyspozycji.
W ocenie NIK, niewystarczający był nadzór ARiMR nad
wykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów. Spośród 16 starostw dokonujących takich wypłat,
przez 5,5 roku Agencja skontrolowała zaledwie dwa. Obie
kontrole wykazały nieprawidłowości, co stanowić powinno wystarczającą przesłankę do przeprowadzenia kontroli
w pozostałych jednostkach.
Również starostowie nie zawsze wywiązywali się w sposób zadowalający z obowiązków, jakie nałożyła na nich
ustawa. W kilku przypadkach określili roczny limit zalesień
wyższy niż uzgodniony z ARiMR, nie zawsze przestrzegali
obowiązującego trybu i terminu wydawania decyzji administracyjnych o stwierdzeniu prowadzenia uprawy leśnej,
nierzetelnie rozliczali otrzymane z ARiMR środki finansowe.
Prowadzone przez nich kontrole niejednokrotnie nie wykazywały istniejących nieprawidłowości w założonych uprawach,
nie starali się też uzyskać informacji o nabywaniu przez

4/ Ustawa ta została uchylona z dniem 15 stycznia 2004 r. przez ustawę
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
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właścicieli zalesionych gruntów rolnych prawa do emerytury
lub renty, co w myśl przepisów ustawy powodowało utratę
praw do ekwiwalentu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobne nieprawidłowości mogą mieć miejsce również w innych województwach. W ocenie NIK, wyniki kontroli, wskazujące m.in. na
wypłacanie nienależnych lub zawyżonych ekwiwalentów,
a także fakt, iż przysługiwać one będą przez 20 lat, winny
skłonić prezesa ARiMR do podjęcia skutecznych działań
w celu zapobieżenia takim przypadkom.

7. Po zbadaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki samorządu
terytorialnego [por. zał. nr 4, str. 3] i porównaniu jej do wielkości wydatków faktycznie ponoszonych na realizację zadań
oświatowych, NIK stwierdziła, iż poziom finansowania zadań
oświatowych z budżetu państwa umożliwia wymienionym
jednostkom właściwe wykonywanie podstawowych usług
edukacyjnych. Świadczył o tym m.in. fakt, iż w okresie objętym kontrolą – w latach 2005-2007 (I półrocze) – nastąpiła poprawa warunków nauczania. Zmniejszyła się liczba uczniów
przypadających na jeden oddział, wzrosła liczba nauczycieli
o wysokich kwalifikacjach, przybyło też dodatkowych zajęć
edukacyjnych, zarówno wyrównawczych i opiekuńczych, jak
i przeznaczonych dla uczniów uzdolnionych.
Głównym źródłem finansowania zadań oświatowych,
należących do zadań własnych gmin i powiatów, jest część
oświatowa subwencji ogólnej, dzielona między poszczególne jednostki na podstawie algorytmu określającego bieżące
koszty świadczenia usług edukacyjnych. W latach 20052007 (I półrocze) w kontrolowanych 86 jednostkach samorządu terytorialnego – gminach wiejskich, miejsko-wiejskich,
miejskich oraz powiatach – średni poziom pokrycia wydatków na zadania oświatowe przeznaczonymi na nie dochodami był zróżnicowany i wahał się między 55,8% a 120,4%.
Zróżnicowany był również faktyczny poziom owych wydatków. Wynikało to przede wszystkim z możliwości finansowych poszczególnych jednostek. Jednostki samorządowe
posiadające wysokie dochody w znacznie większym stopniu
wspierały realizację zadań oświatowych środkami własnymi,
natomiast w jednostkach o niskich dochodach środki pochodzące z budżetu stanowiły główne, a niejednokrotnie jedyne
źródło finansowania wydatków, o których mowa.
Brak standardów edukacyjnych, takich jak określenie
liczby uczniów przypadającej na jeden oddział lub na jednego nauczyciela, czy też potrzeb, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, uniemożliwiał ustalenie średnich kosztów kształcenia.
Nie pozwalał również na sprecyzowanie poziomu wydatków
niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego standardu

usług edukacyjnych. Pozostaje jednak faktem, że wyższe
dofinansowanie przez bogatsze jednostki zadań oświatowych powodowało znaczące zwiększenie zakresu oferowanych młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych w postaci
kół zainteresowań, nadobowiązkowego języka obcego, czy
szkolnych klubów sportowych. Regułę stanowiło, iż liczba
godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach gminnych była wyższa niż w szkołach powiatowych, a ich zakres
szerszy, decydowały o tym bowiem możliwości finansowe
tych jednostek.
Z ustaleń kontroli wynika, iż wszystkie skontrolowane
jednostki samorządu terytorialnego wywiązały się z obowiązku gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej. Celem jego utworzenia było zebranie rzetelnych
danych o liczbie uczniów, co miało stanowić podstawę
wyliczenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządowych. System ten miał również
umożliwić weryfikację i prezentację informacji w różnych
układach, skrócić czas ich przekazywania, a także ułatwić
prowadzenie badań statystycznych. Jednakże zawarte
w nim dane o liczbie uczniów w większości skontrolowanych jednostek okazały się niezgodne ze statystyką GUS.
Spowodowane to było brakiem staranności przy ich wprowadzaniu, a także czynnikami obiektywnymi, takimi jak
różne terminy sporządzania sprawozdań, przypadki zmiany szkół przez uczniów, czy niemożność uwzględniania
w SIO niektórych grup uczniowskich. Ponieważ System
Informacji Oświatowej nie dawał pewności, iż zwarte w nim
dane odzwierciedlają stan faktyczny, przy wyliczaniu należnej jednostkom samorządu terytorialnego wysokości
części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. posłużono
się ponownie danymi GUS.

8. Celem przeprowadzonej w dziedzinie zarządzania
środkami publicznymi kontroli kosztów funkcjonowania
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [por. zał. nr 4, str. 51]
było zbadanie, czy ZUS oszczędnie gospodarował znacznymi środkami przeznaczonymi na obsługę ubezpieczeń społecznych, których wysokość kształtowała się w latach 20032006 w granicach od 3,4 mld zł do 3,5 mld zł rocznie. Ocenę
efektywności działania Zakładu utrudniał fakt, że realizował
on zadania zapisane w ponad dwudziestu ustawach, wykraczające w wielu wypadkach poza obszar ubezpieczeń społecznych, brakowało również możliwości konfrontacji z inną
podobną instytucją. Niewiele wynikało także z porównywania
wysokości kosztów w kolejnych latach, ponieważ zmieniała
się liczba i zakres zadań. Z tego powodu podstawowe kryterium oceny stanowiła efektywność stosowanych przez ZUS
metod zarządzania i organizacji pracy.

W ZUS nie przeprowadzono skutecznych działań umożliwiających redukcję kosztów obsługi ubezpieczeniowej.
Zarząd Zakładu zlecał podmiotom zewnętrznym audyty mające obniżyć koszty i przygotowywał w tym zakresie własne
programy, jednak nie podejmowano zaleconych działań
lub robiono to opieszale i w sposób nieskoordynowany.
W rezultacie w latach 1999-2006 podobne wskazania były
wielokrotnie powtarzane przez kolejnych audytorów. Do
nieprzekształonych pod względem efektywności struktur organizacyjnych i metod pracy dostosowywano budowę kosztownego systemu informatycznego obsługującego ubezpieczenia. Niewłaściwe przygotowanie i sposób realizacji tego
systemu zwiększyły koszty funkcjonowania ZUS.
Brak standardów wykonania zadań powodował znaczne
zróżnicowanie kosztów jednostkowych i efektywności pracy,
co świadczy o nadmiernych wydatkach w części jednostek
organizacyjnych. Zróżnicowanie to zwiększyła niewłaściwie
przygotowana restrukturyzacja sieci terenowej, największe
przedsięwzięcie organizacyjne w ostatnich latach. Ustalanie
budżetów jednostek ZUS, w powiązaniu z realizowanymi
przez nie zadaniami, było od 1999 r. wielokrotnie zalecane
w audytach i programach przyjętych przez ZUS do realizacji. Jednak działania były powolne i koncentrowały się na
rozbudowie ewidencji księgowej, bez powiązania tego z odpowiednim rozwojem systemów zarządzania, planowania
i zbierania informacji. W rezultacie, wprowadzenie pomiaru
kosztów według miejsc ich powstawania i budżetowanie zadaniowe ZUS planuje dopiero w najbliższych latach.
Podstawowe elementy planowanego od 1999 r. modelu
budżetowania i kontroli kosztów wykonano dopiero w ramach
zewnętrznego audytu rozpoczętego w kwietniu 2006 r. Jego
wyniki powinny być podstawą ustalenia wymagań wobec informatycznego systemu wspomagania ekonomiki Zakładu.
Mimo to ZUS już 10 miesięcy wcześniej zlecił wykonanie
tego systemu i wybrał wspierające go oprogramowanie informatyczne. Tymczasem realizację analogicznego systemu
już w 1998 r. przewidywała umowa zakupu Kompleksowego
Systemu Informatycznego. Wcześniejsze przeprowadzenie
odpowiednich analiz mogło lepiej dostosować system do
potrzeb ZUS i obniżyć koszty. Nie ustalono celów i założeń
ekonomicznych tego systemu i nie porównano opłacalności
różnych wariantów rozwiązań. Nie podejmowano też niektórych ważnych dla ograniczenia kosztów analiz opłacalności
alternatywnych metod pozyskiwania towarów i usług, np.
przejęcia i eksploatacji Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, mimo że przemawiała za tym wysokość ponoszonych opłat.
Zdaniem NIK, efektywność zarządzania kosztami mogło poprawić szereg stosunkowo prostych czynności, takich
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jak wydzielenie ewidencji kosztów inspektoratów i ustalenie
kosztowych norm wykonania zadań dla jednostek terenowych, czy szacowanie kosztów działalności dodatkowej.
Wiele takich działań zalecano w audytach, ale ZUS skoncentrował się na rozbudowie rodzajowej ewidencji kosztów,
mało przydatnej dla usprawnienia działalności. NIK ocenia więc negatywnie niepodejmowanie prób zarządzania
kosztami uproszczonymi metodami, zalecanymi w części
audytów. Mogło to w relatywnie krótkim czasie ograniczyć
wydatki najmniej efektywnych jednostek, bez kosztownych
w budowie i eksploatacji systemów, których realizacji dotąd
nie zakończono.
Kierownictwo ZUS nie przywiązywało należytej wagi
do stosowania narzędzi podnoszenia wydajności pracy.
Obowiązujące w Zakładzie metody oceny oddziałów premiowały wykonanie zadań, a nie oszczędność i wydajność.
Lepsze oceny otrzymywały oddziały o wyższych jednostkowych kosztach wykonania zadań i niższym obciążeniu
pracą w przeliczeniu na jeden etat. Wśród oddziałów nie
stwierdzono istotnej zależności miedzy przypadającymi na
etat zadaniami a nagrodami. Pomiaru wydajności pracy nie
uwzględniał również System okresowej oceny pracowników.
Zdaniem NIK, stosowanie pomiaru obciążeń zadaniami
w podstawowych rodzajach komórek organizacyjnych ZUS
powinno być stałym elementem zarządzania wydajnością
pracy.
W ocenie NIK, uzyskanie oszczędności w funkcjonowaniu ZUS wymaga opracowania najbardziej efektywnych
metod obsługi i wprowadzenia ich jako standardowe w jak
największej liczbie jednostek. W ZUS nie przeprowadzono
inwentaryzacji procesów i nie ustalono jednolitych metod
realizacji zadań. Zgodnie z Planem naprawczym z listopada
1999 r., jednym z głównych elementów programu redukcji
kosztów miało być zbieranie i rozpowszechnienie najlepszych praktyk oszczędnego realizowania zadań. Mimo to
podczas kontroli nie stwierdzono funkcjonowania mechanizmu wymiany doświadczeń, a duże różnice w zatrudnieniu
i kosztach jednostkowych obsługi ubezpieczeniowej wskazują, zdaniem NIK, na niewykorzystane możliwości obniżenia kosztów i podniesienia wydajności pracy nieefektywnych
jednostek.

9.

Kontrola wykorzystania środków powiatowych
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz gromadzenia i redystrybucji opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska [por. zał. nr 4, str.
79] w województwie łódzkim skłoniła NIK do sformułowania
negatywnej opinii o działaniach Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, związanych ze ściąganiem i podziałem środków
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pochodzących z opłat wnoszonych przez podmioty korzystające ze środowiska, za wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi oraz za pobór
wody i składowanie odpadów. Urząd ten wspomniane środki
dzielił niezgodnie z prawem, nie wypłacał funduszom odsetek za zwłokę od należności przekazywanych z opóźnieniem
w stosunku do obowiązujących terminów, zaś windykacji
nieuiszczonych należności dokonywał opieszale.
Analiza działań urzędu w stosunku do 15 dłużników
wykazała, że tylko w 5 przypadkach upomnienia i tytuły
wykonawcze wysłano bez zbędnej zwłoki, w pozostałych
natomiast czynności windykacyjne prowadzono nieskutecznie – nie wystawiano tytułów egzekucyjnych ani upomnień
przez okres sięgający 34 miesięcy, lub zwlekano z tą czynnością nawet przez półtora roku. Urząd nie wywiązywał się
też w sposób należyty z obowiązku sprawowania nadzoru
i wewnętrznej kontroli gromadzenia i redystrybucji kwot
pochodzących z opłat oraz kontroli stosowania przepisów
o ochronie środowiska. NIK zwraca uwagę, iż podobne nieprawidłowości wykazała kontrola przeprowadzona w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w 2000 r. Niepełna realizacja
wniosków, jakie skierowano wówczas do marszałka województwa, była jedną z przyczyn braku zauważalnej poprawy
w dziedzinie będącej przedmiotem kontroli.
Korzystniej pod względem gospodarności, rzetelności
i legalności działań wypadły urzędy gmin i starostwa, z których jedynie 2 na 14 kontrolowanych oceniono negatywne,
m.in. z powodu wydatkowania części środków funduszy
niezgodnie z przeznaczeniem, nierzetelnego prowadzenia
ewidencji księgowej oraz uchybień w trakcie postępowań
o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
Nieprawidłowości w tej ostatniej dziedzinie stwierdzono
w 7 gminach. Niestarannie prowadzone były wykazy wniosków o wydanie zezwoleń, w toku postępowań nie przestrzegano ustalonych procedur, decyzji ustalających opłaty
za usunięcie drzew lub krzewów nie przekazywano na bieżąco służbom finansowym, a wspomniane opłaty niejednokrotnie ustalane były nieprawidłowo. Nie zawsze też naliczano
odsetki za nieterminowe ich wnoszenie. W ocenie NIK, nierzetelność w dokumentowaniu postępowań, słabość kontroli
wewnętrznej, nieprzestrzeganie procedur, a zwłaszcza powierzanie wielu czynności poprzedzających wydanie decyzji jednemu pracownikowi, stwarzało sytuację potencjalnie
sprzyjającą korupcji.
Ustalenia kontroli dowodzą niesprawności systemu weryfikacji i podziału wpłat z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych środków w regionie łódzkim.
Przyczyną tego stanu jest przede wszystkim niewłaściwe
funkcjonowanie odpowiednich komórek organizacyjnych

Urzędu Marszałkowskiego. Urząd ten, dysponując znacznymi środkami pochodzącymi z 10% odpisu od wpływów
z opłat wymierzanych w drodze decyzji przez marszałka
województwa, tylko ich część przeznaczył na zwiększenie
zatrudnienia osób zajmujących się weryfikacją wykazów
i kontrolą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, ich
windykację oraz na tworzenie i modernizację baz danych.
Taka praktyka nie służyła usprawnieniu działań urzędu, poprawie poboru należności i ściągalności zadłużenia.

10. W dalszym ciągu są ignorowane przepisy regulujące udzielanie zamówień publicznych, na co NIK wskazywała wielokrotnie. Kolejnych tego przykładów dostarczyła
kontrola poświęcona realizacji zamówień publicznych
przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim w latach
2005-2006 [por. zał. nr 4, str. 82]. Podjęta w ślad za przeprowadzoną wcześniej w 3 szpitalach kontrolą doraźną,
która wykazała, iż wszystkich skontrolowanych zamówień
dotyczących zakupu aparatury i sprzętu medycznego udzielono z naruszeniem prawa, potwierdziła nagminność tego
zjawiska. Spośród dziesięciu publicznych zakładów opieki
zdrowotnej tylko w jednym przy udzielaniu zamówień były
respektowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych ujawniono nieprawidłowości mające
wpływ na wynik prowadzonych postępowań lub poważne
wady systemu kontroli finansowej, co stanowiło naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Długą listę uchybień otwiera niewłaściwy tryb wyboru
wykonawcy. Zamiast przeprowadzenia przetargu – nieograniczonego lub ograniczonego – dokonywano zakupów z wolnej ręki, w sytuacjach, kiedy nie wystąpiły przesłanki umożliwiające zastosowanie tego trybu. W połowie kontrolowanych
jednostek w procesie wyboru wykonawców lub zawierania
z nimi umów nie przestrzegano zasady zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania kontrahentów. Przyjmowano oferty, które w myśl przepisów należało odrzucić,
ponieważ nie spełniały wymogów określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Po zakończeniu postępowania w ofertach dokonywano istotnych zmian. Jeden ze
szpitali przyjął darowiznę w postaci sprzętu medycznego,
co pociągnęło za sobą konieczność zakupu od darczyńcy
materiałów eksploatacyjnych z wolnej ręki, za kwotę, która
tylko w jednym roku przewyższała prawie 20-krotnie wartość
darowizny.
Część kontrolowanych jednostek nie egzekwowała od
wykonawców terminowej realizacji umów. W niektórych wypadkach powodowało to kilkumiesięczne opóźnienia w przekazaniu sprzętu medycznego do eksploatacji. Zaistnieniu

takich sytuacji winna przeciwdziałać ustalona przez strony
kara, pełniąc funkcję dyscyplinującą wobec wykonawców
zamówienia publicznego i wzmacniając pozycję zamawiających. Ci jednak nie korzystali ze swego prawa do naliczania
kar umownych, mimo iż zgodnie z zapisami w umowach
miały one charakter obligatoryjny.
W ani jednym z dziesięciu skontrolowanych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej nie funkcjonował skutecznie
system kontroli wewnętrznej. Sprzyjało to występowaniu
ujawnionych nieprawidłowości i zaniedbań. Według wyjaśnień dyrektorów jednostek, przyczyną uchybień w procesie
udzielania zamówień były głównie niedopatrzenia i pomyłki
oraz niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie
postępowań. W ocenie NIK, świadczy to o niedostatkach
w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej, w tym kontroli funkcjonalnej w badanych zakładach opieki zdrowotnej, gdyż do
powstania nieprawidłowości doszło również na skutek braku
nadzoru ze strony przełożonych lub nienależytego jego sprawowania. Ujawnione nieprawidłowości nie miałyby miejsca,
gdyby kierownicy jednostek na bieżąco kontrolowali wykonywanie zadań przez podległych pracowników, wskazywali
popełnione błędy i podejmowali odpowiednie działania korygujące.
W okresie objętym badaniami NIK, w ramach nadzoru
sprawowanego przez organy założycielskie, pod względem
gospodarki finansowej kontrolowanych było dziewięć jednostek, jednak tylko w sześciu z nich kontrole obejmowały
proces udzielania zamówień publicznych.

11.

Wśród kontroli poświęconych pomocy publicznej
i udzielaniu dotacji, badania prawidłowości udzielania
i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych [por. zał. nr 4, str. 2],
przeprowadzone przez NIK oraz regionalne izby obrachunkowe, pozwoliły pozytywnie ocenić, mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, efekty i sposób współpracy wspomnianych jednostek z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.
Współpraca ta umożliwiła wsparcie przez podmioty niepubliczne realizacji wielu społecznie ważnych zadań samorządu
terytorialnego, głównie z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, kultury i sztuki, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.
Ogólnie pozytywne rezultaty kontrolowanej działalności
nie mogą jednak przysłonić licznych działań niezgodnych
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z prawem, stwierdzonych zarówno w jednostkach udzielających dotacji, jak i korzystających ze środków publicznych.
Kontrola obejmująca 186 jednostek, z których połowę stanowiły urzędy administracji samorządowej, połowę zaś beneficjenci wykazała, iż nieprawidłowości i błędy miały miejsce na
każdym etapie ich współpracy – w czasie zlecania, realizacji
i rozliczania zadań.
Uchybienia związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem ofert stwierdzono w ponad połowie skontrolowanych
jednostek samorządu terytorialnego. W co trzeciej rozpatrywane były oferty niespełniające warunków określonych
w ogłoszeniach, w podobnej liczbie jednostek nie wywiązywano się z ustawowego obowiązku uzasadnienia wyboru
ofert; zdarzały się nawet przypadki rozpatrzenia ofert i udzielenia dotacji bez przeprowadzenia otwartego konkursu. Nie
dość że postanowienia zawieranych umów nie gwarantowały możliwości właściwego rozliczenia zleconych zadań, to
jednostki samorządowe nie kontrolowały w należyty sposób
ich realizacji. Rozliczanie przez zleceniodawców wykorzystania dotacji oraz ocena stanu i rzetelność wykonania dotowanych zadań polegały głównie na przyjęciu i formalnym
sprawdzeniu danych i informacji zawartych w składanych
sprawozdaniach. Zleceniodawcy niejednokrotnie nie żądali
przedłożenia dokumentów źródłowych, potwierdzających
poniesione wydatki. Jak wykazała kontrola, spra-wozdania
składane przez niemal połowę zleceniobiorców były nierzetelne. Ponadto ujawniono 16 przypadków opóźnień sięgających 10 miesięcy, zaś jedno sprawozdanie nie zostało
złożone w ogóle.
Jednym z głównych powodów powtarzających się
nieprawidłowości przy wykonywaniu zleconych zadań,
ewidencjonowaniu poniesionych wydatków i prowadzeniu
sprawozdawczości był brak należytej kontroli. Wskutek tego
przypadki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania dotacji, a także lekceważenia podstawowych zasad rachunkowości, niejednokrotnie nie były przez zleceniodawcę
wykrywane. Najczęściej działo się tak wówczas, gdy nie korzystał on z możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie
zleceniobiorcy lub w miejscu realizacji zadania. W podobny
sposób swe powinności pełniło aż 37 jednostek samorządu
terytorialnego (prawie 40% badanych), kolejnych 12 zleceniodawców ograniczyło się do kontroli pojedynczych zadań.
W ocenie NIK i RIO, zaniechania kontroli w siedzibie
zleceniobiorcy lub miejscu realizacji zadania oraz akceptowanie przez zleceniodawców wadliwych, składanych
z opóźnieniem sprawozdań świadczy o ich niewielkim zainteresowaniu efektami realizacji zleconych zadań oraz o braku należytej staranności w wywiązywaniu się z obowiązków
kontrolnych.
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12. Kontrola restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej [por.
zał. nr 4, str. 54] pozwoliła stwierdzić, że realizacja tego procesu przebiegała niezgodnie z przewidywaniami i nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. W wyniku działań podejmowanych na podstawie zapisów ustawy z 15 kwietnia 2005 r.
o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej zmniejszyła się wprawdzie ogólna kwota
zobowiązań wymagalnych, jednak całkowite zadłużenie tego
sektora pozostawało wysokie i powiększało się nadal.
Badania wykazały, że realizacja programów restrukturyzacyjnych nie doprowadziła do poprawy funkcjonowania
większości skontrolowanych zakładów. Wyniki finansowe
osiągnięte przez 34 spośród 49 badanych były gorsze od
prognozowanych. Z powodu nieprawidłowości w tworzeniu
i wdrażaniu wspomnianych programów, 23 placówkom nie
udało się zrealizować nawet połowy zaplanowanych zadań.
Były wśród nich przedsięwzięcia, których przeprowadzenie
wpłynęłoby na poprawę wyników finansowych – wprowadzenie samofinansowania działalności poszczególnych oddziałów szpitalnych, reorganizacja deficytowych jednostek, poszerzenie zakresu prowadzonej działalności, uruchomienie
systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie
przebiegu leczenia i racjonalizację jego kosztów. Osiągnięcie zakładanych rezultatów okazało się niemożliwe m.in.
wskutek przyjęcia nierealnego poziomu przewidywanych
przychodów i kosztów, a także nieprzeprowadzenia analizy
opłacalności poszczególnych przedsięwzięć. W trakcie sporządzania programów nie respektowano ustawowych wymogów, takich jak określenie źródeł finansowania podejmowanych działań, czy wskazanie zmian organizacyjnych.
Organy założycielskie wszystkich skontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej pozytywnie zaopiniowały projekty
programów restrukturyzacyjnych. Nie przeszkodziły w tym
nawet zastrzeżenia zgłaszane przez właściwe komórki merytoryczne. W ocenie NIK, wpływ na to miał brak jednolitych
kryteriów oceny, a w wypadku organów założycielskich
– krótki czas przewidziany w ustawie na ich zaopiniowanie
oraz nęcąca perspektywa pozyskania środków z budżetu
państwa na dogodnych warunkach.
Niewłaściwa realizacja programów spowodowana została
z kolei brakiem środków finansowych potrzebnych do ich przeprowadzenia, wadliwą organizacja prac, a także podejmowaniem działań restrukturyzacyjnych bez rozpoznania, czy zmieniony zakres udzielanych świadczeń zostanie sfinansowany
przez NFZ. Nie były też w pełni wykorzystywane istniejące
możliwości zwiększenia przychodów. W wielu zakładach nie

aktualizowano stawek czynszu za wynajmowane pomieszczenia, nie naliczano kontrahentom należnych odsetek, zawierano z nimi niekorzystne umowy, prowadzące do ograniczania
własnych przychodów lub zwiększenia kosztów, do windykacji
należności przystępowano z opóźnieniem lub rezygnowano z niej w ogóle, nie wykorzystywano w pełni posiadanego
sprzętu i pomieszczeń. Należy podkreślić, iż dobrze przygotowany i konsekwentnie wdrażany program restrukturyzacji,
w połączeniu z uzyskanym wsparciem, mógł w istotny sposób
poprawić sytuację zakładu. Świadczyły o tym pozytywne przykłady, których również dostarczyła kontrola.
Jak w wielu innych przypadkach, istotną przyczyną niepowodzeń był brak skutecznego nadzoru nad realizacją programów. Organy założycielskie – jednostki samorządu terytorialnego, rektorzy wyższych uczelni medycznych, Minister
Zdrowia – mają obowiązek kontrolowania podległych zakładów opieki zdrowotnej. Jednostki samorządu terytorialnego
nie realizowały tej powinności w stopniu wystarczającym, lub
nie wywiązywały się z niej w ogóle. Brakowało również odpowiedniego przepływu informacji między organami restrukturyzacyjnymi a organami założycielskimi. Podjęcie takiej
współpracy mogło ułatwić przebieg postępowania restrukturyzacyjnego i zapobiec powstawaniu nieprawidłowości.

13.

Niewłaściwie przebiegała realizacja przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych [por. zał. nr 4, str. 61]. Gminy nieskutecznie wypełniały
swoje obowiązki, do których, zgodnie z ustawą o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin i o zmianie
Kodeksu cywilnego, należy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Z ustaleń kontroli wynika jednak, iż nie podejmowały one
w tym kierunku zdecydowanych działań. Tylko niespełna połowa spośród skontrolowanych 36 gmin zaangażowała się
w przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe,
nabywając nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod
zabudowę, tworząc infrastrukturę techniczną i powiększając
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
powierzchnię terenów budowlanych. Brak takich planów był
jednym z czynników hamujących inwestycje mieszkaniowe.
Tylko w 8 badanych jednostkach obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obejmował
całą powierzchnię gminy, natomiast w 13 nie sięgał nawet
20% ich obszaru. W latach 2005-2006 nie nastąpiła pod tym
względem istotna poprawa.
Nie powiększyła się również, w sposób znaczący, ogólna
liczba realizowanych inwestycji mieszkaniowych, zaś budownictwo komunalne prowadzone było jedynie w połowie kontrolowanych gmin. Co więcej, komunalne zasoby mieszkaniowe

systematycznie kurczyły się, m.in. w wyniku sprzedaży części
lokali, wnoszenia ich aportem do TBS, a także wyłączania
z użytkowania z powodu złego stanu technicznego. W tym
ostatnim przypadku powodem były zbyt niskie nakłady finansowe na remonty budynków, wzniesionych w przeważającej
części przed 1945 r. W 22 kontrolowanych jednostkach wystarczały one jedynie na bieżące naprawy i konserwację.
Gminy przeznaczały na ten cel coraz mniejsze środki, na co,
poza zaleganiem najemców z opłatą czynszu, wpłynęły także wysokie koszty administracyjne związane z utrzymaniem
zasobów mieszkaniowych oraz brak waloryzacji czynszów.
Nie dziwi więc, że nie zdołano zapewnić lokali socjalnych i zamiennych wszystkim uprawnionym, wskazać tymczasowego
pomieszczenia osobom eksmitowanym, ani zaspokoić potrzeb
mieszkaniowych gospodarstw osiągających niskie dochody.
W kontrolowanych jednostkach zwiększała się liczba osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z zasobów gminnych,
a jednocześnie rosła kolejka oczekujących. W końcu 2006 r.
osiągnęła ona 21,8 tys. osób. Średni czas oczekiwania przekraczał dwa lata, ale zdarzały się również przypadki, iż sięgał
on 7, 9, a nawet 11 lat.
Zgodnie z ustawą, gmina powinna gospodarować swoim
zasobem mieszkaniowym według zasad określonych w wieloletnim programie, uchwalonym przez jej radę. Spośród 36 kontrolowanych gmin, w 4 wspomniany program nie został opracowany w ogóle, w 15 nie zawierał wszystkich wymaganych
danych, zaś w kolejnych 7 istniejące plany nie były realizowane.
Sytuacja taka utrudniała gminom określenie potrzeb i sposobu
ich zaspokojenia, m.in. dokonanie analizy stanu technicznego
zasobu, ustalenie zasad i kryteriów wynajmowania lokali, zaplanowanie niezbędnych remontów, wysokości nakładów oraz
wskazanie źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Gminy do energiczniejszego działania powinna obligować ogólnokrajowa strategia rozwoju mieszkalnictwa.
Kolejni ministrowie właściwi ds. budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej nie opracowali jednak wieloletnich programów wspierania budownictwa mieszkaniowego. Projekt takiego dokumentu, przygotowany dopiero
w 2007 r., ostatecznie nie został przez Radę Ministrów przyjęty. Zdaniem NIK, bez wypracowania kompleksowej polityki
w tej mierze poprawa sytuacji mieszkaniowej wspólnoty samorządowej, ani racjonalna gospodarka gminnym zasobem
lokalowym nie jest możliwa.

14.

Nie wzbudziło większych zastrzeżeń wykorzystanie środków publicznych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa [por. zał. nr
4, str. 71].
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30
stycznia 1996 r., ARiMR udzielała pomocy finansowej
w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych
na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożyw-czym i usługach, mających na celu poprawę
struktury agrarnej, lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
poprawę jakości produkcji, zwiększenie oferty towarowej
i usługowej oraz lepsze jej dostosowanie do potrzeb rynku. Kredytów preferencyjnych udzielały 22 banki, z którymi
ARiMR zawarła umowy o współpracy, przede wszystkim
zaś cztery banki obsługujące rolników – Bank Gospodarki
Żywnościowej oraz zrzeszające banki spółdzielcze: Bank
Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczy Bank
Wielkopolski w Poznaniu i Mazowiecki Bank Regionalny
w Warszawie. W okresie od początku 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r., kiedy to przestały obowiązywać dotychczasowe zasady udzielania kredytów preferencyjnych, banki te
łącznie udzieliły 95% spośród nieco ponad 77,3 tys. kredytów na kwotę 8,2 mld zł.
W ocenie NIK wybór banków był trafny, a sposób przydzielania i wykorzystywania dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa prawidłowy.
Natomiast procedury i warunki obowiązujące przy udzielaniu
kredytów i realizacji przez kredytobiorców umów kredytowych
nie zawsze były przestrzegane. Tak więc niektóre umowy
zostały zawarte bez wymaganej opinii właściwych ośrodków
doradztwa rolniczego, kredytów udzielano bez przedstawienia przez wnioskodawcę zaświadczenia, iż nabywany teren
nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy, powodującą
zmianę jego zagospodarowania, banki przed udzieleniem
kredytu nie w każdym przypadku dokonywały u wnioskodawców obowiązkowej kontroli, naliczały prowizje przekraczające maksymalną ustaloną stawkę, nie powiadamiały
ośrodków doradztwa rolniczego o udzieleniu kredytu lub
robiły to z opóźnieniem sięgającym w skrajnym przypadku
niemal 3 lat. Nie wywiązywały się też z obowiązku monitorowania kredytowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim
dokonywania raz w roku inspekcji u kredytobiorcy.
Kontrole NIK ujawniły również inne nieprawidłowości
i uchybienia. Niektórzy kredytobiorcy nie udokumentowali
w sposób wiarygodny wkładu własnego. Nie rozliczali poniesionych wydatków w obowiązującym terminie 3 miesięcy od pobrania środków z rachunku kredytowego. Zdarzały
się też przypadki wykorzystania kredytów w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Banki z kolei pobierały dopłaty
ARiMR do oprocentowania w sytuacjach, kiedy dopłaty takie nie przysługiwały – poza przypadkami nieprawidłowości
wymienionych wcześniej, również m.in. wówczas, gdy po
nabyciu gruntu powierzchnia gospodarstwa przekracza

244

300 ha użytków rolnych, jeśli cena umowna jest wyższa
od średnich cen rynkowych w województwie, jeżeli kredytobiorca, który otrzymał kredyt na zakup mieszkania, posiada prawo własności do innego lokalu mieszkalnego, czy
też przedsięwzięcie inwestycyjne nie zostało zrealizowane
w całości. W takich okolicznościach nienależne dopłaty
powinny być zwrócone wraz z ustawowymi odsetkami,
a dalsze dopłaty wstrzymane.
Wielu podobnych sytuacji można było uniknąć, gdyby
lepiej wywiązywały się ze swoich funkcji nadzorczych odpowiednie komórki ARiMR oraz banków zrzeszających banki
spółdzielcze. W ciągu 40 miesięcy, jakie objęły badania
NIK, w 21 spośród 45 kontrolowanych banków nie została
przeprowadzona ani jedna kontrola, której tematem byłoby
udzielanie i wykorzystywanie kredytów preferencyjnych oraz
prawidłowość naliczania do nich dopłat. Jeśli nawet kontrole
takie się odbyły, to w zdecydowanej większości przypadków
wystąpienia nie zostały skierowane do kontrolowanych jednostek w obowiązującym terminie 14 dni, ale niejednokrotnie po 90 i więcej dniach, mimo że wielomiesięczna zwłoka
stawia pod dużym znakiem zapytania sens takiej kontroli
i wieńczącego ją wystąpienia.

15. Pozytywnie ocenione zostały

przygotowania
Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 [por. zał. nr 4, str.
42], a dokładniej – pierwszy ich etap. Lista gwarancji polskich organów państwowych i samorządowych, stanowiąca
załącznik do podpisanej w 2007 r. umowy pomiędzy UEFA
a organizatorami mistrzostw, obejmuje 24 grupy zobowiązań. Dotyczą one m.in. wsparcia ze strony administracji
publicznej, finansowania budowy lub modernizacji stadionów, zapewnienia bezpieczeństwa oraz opieki medycznej,
przygotowania centrów pobytowych dla drużyn piłkarskich,
a także rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej lotniczej,
drogowej, kolejowej i hotelowej.
Kontrola, która objęła działania prowadzone w tej mierze w latach 2007-2008 przez organy administracji państwowej, urzędy miast-gospodarzy i inne jednostki, nie ujawniła
w chwili obecnej większych zagrożeń dla realizacji planowanych przedsięwzięć. Chodzi tu zarówno o zadania warunkujące przeprowadzenie EURO 2012, takie jak budowa
lub modernizacja stadionów, zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku oraz zabezpieczenia medycznego, jak i pośrednio związane z organizacją mistrzostw, głównie w dziedzinie
infrastruktury oraz promocji Polski i miast-gospodarzy mistrzostw.
Jednocześnie NIK wskazała na nieprawidłowości niemające wprawdzie zasadniczego znaczenia dla terminowe-

go wywiązania się naszego kraju ze zobowiązań i gwarancji,
mogące jednak w znacznym stopniu zakłócić tok dalszych
przygotowań. Tak więc Rada Ministrów, niezgodnie z zapisami ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, nie przyjęła całościowego programu obejmującego wszystkie obszary przygotowań wynikające z oferty Polski i Ukrainy oraz z umowy
organizacyjnej, określającego koszty i źródła ich pokrycia.
Brakowało również przepisów prawnych regulujących precyzyjnie zasady sprawowania nadzoru nad przedsięwzięciami
związanymi z przygotowaniami do organizacji EURO 2012
– m.in. nie został wskazany odpowiedzialny za to zadanie
organ. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
powołano wprawdzie zespół mający koordynować działania
podporządkowanych mu służb, ale do czasu zakończenia
kontroli nie został przyjęty plan i harmonogram jego prac.
Jednostki podległe Ministrowi Infrastruktury nie dysponowały
z kolei programami rozbudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, dostosowanymi do potrzeb organizacji mistrzostw.
Odnotować należy opóźnienia w realizacji niektórych
prac przygotowawczych, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wykonania części zadań, zwłaszcza budowy lub modernizacji stadionów oraz infrastruktury drogowej
i kolejowej. Już teraz wiadomo, że nie zostaną wykonane
przed rozpoczęciem imprezy 4 z 94 zaplanowanych przedsięwzięć, m.in. budowa drugiej linii metra w Warszawie i połączenia kolejowego z portu lotniczego Katowice-Pyrzowice
z miastami aglomeracji śląskiej. W przypadku 29 kolejnych
zadań nie zostały określone źródła ich finansowania. Nie
została też uzgodniona koncepcja wykorzystania stadionów
wybudowanych w Warszawie i Gdańsku po zakończeniu mistrzostw, co może zapowiadać powstanie problemu z pokryciem kosztów utrzymania tych obiektów w przyszłości.
Przygotowania do organizacji EURO 2012 są jednym
w ważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez administrację rządową i samorządową obecnie oraz planowanych
na najbliższe lata, angażującym znaczne środki z budżetu
państwa, funduszy europejskich oraz samorządowe. Bierze
w nich udział wiele podmiotów, wykonujących różne zadania. Dotychczasowe rezultaty ich działań wskazują na potrzebę wzmocnienia nad nimi nadzoru i lepszą koordynację
poszczególnych projektów przez Radę Ministrów oraz Ministra Sportu i Turystyki.
Podobne kontrole będą prowadzone corocznie w ciągu
całego okresu przygotowań do organizacji EURO 2012.
Ponieważ projekt ten jest wspólnym zamierzeniem Polski
i Ukrainy, każdego roku przeprowadzone zostaną przez
NIK i Izbę Obrachunkową Ukrainy również kontrole równoległe.

16. Negatywnie oceniono natomiast przygotowanie
do realizacji drogi ekspresowej S8 w województwie
łódzkim [por. zał. nr 4, str. 80]. Kontrola poświęcona temu
zagadnieniu ujawniła szereg mankamentów w systemie planowania i prowadzenia prac przygotowawczych do rozpoczęcia wspomnianej inwestycji.
Rada Ministrów w sześciu kolejnych rozporządzeniach
wydanych w latach 1993-2007 wyznaczała przebieg owej
drogi przez Łódź. Taka lokalizacja nie pokrywa się jednak
z trasą drogi międzynarodowej E67, biegnącej z Wrocławia
do Warszawy przez Piotrków Trybunalski, ustaloną w ratyfikowanej przez Polskę Umowie Europejskiej o głównych
szlakach międzynarodowych i rekomendowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do tej zasadniczej rozbieżności doszło m.in. wskutek braku konsultacji
z samorządami terytorialnymi województwa łódzkiego przed
przekazaniem do Komisji Europejskiej przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury propozycji przebiegu przez Polskę
korytarzy transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T).
Fakt ten ma istotne konsekwencje. Budowa drogi nieznajdującej się w sieci TEN-T nie jest dofinansowywana ze
środków Funduszu Spójności, których udział sięgać może
85% kosztów, a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co pozwala liczyć na dopłaty w przedziale 40-70%.
Oznaczałoby to zmniejszenie wsparcia środkami unijnymi
o około 760 mln zł.
Wyznaczenie obydwu wariantów przebiegu drogi S8 nie
zostało oparte na wynikach analiz technicznych, ekonomicznych ani środowiskowych, przemawiających za konkretną
lokalizacją. GDDKiA, do której zgodnie z ustawą o drogach
publicznych należy opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, nie dysponowała pełnymi analizami,
pozwalającymi na oszacowanie skutków i korzyści finansowych, m.in. zobowiązań Skarbu Państwa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W GDKiA brakowało też uregulowań wewnętrznych, ustalających kolejność prowadzenia
prac analitycznych przed wyborem optymalnego wariantu
przebiegu drogi, co wydłużało ich trwanie i opóźniało rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej.
Na stan prac przygotowawczych do budowy drogi S8
negatywnie wpłynął m.in. dwuletni spór o jej przebieg na odcinku Walichnowy – połączenie z planowaną autostradą A1.
Wskutek przeciągania się prac studialnych, jeszcze w czasie
trwania kontroli nie była gotowa dokumentacja projektowa
budowy tego odcinka drogi, stanowiąca podstawę do wydania pozwolenie na budowę. W konsekwencji ten odcinek
drogi zaplanowano dopiero na lata 2011-2015, nie znajdzie
się zatem wśród zadań, których realizacja zostanie przy-
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spieszona w związku z mistrzostwami w piłce nożnej EURO
2012. Brakuje też ostatecznej decyzji co do lokalizacji odcinka drogi S8 prowadzącego do granicy województwa łódzkiego z mazowieckim, który miał zostać wybudowany w latach
2008-2011. Stan zaawansowania prac przygotowawczych
grozi niedotrzymaniem tego terminu.
Brak dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych stanowiących podstawę do wykupu nieruchomości
i rozpoczęcia realizacji drogi S8 stał się zasadniczym powodem niewielkiego wykorzystania przeznaczonych na ten
cel środków finansowych. Mimo przeciągania się prac studialnych i braku wyraźnych efektów, minister właściwy ds.
transportu nie przeprowadził w latach 2004-2007 w GDDKiA
kontroli pozwalającej poznać przyczyny takiego stanu.
Kontrolą objęto planowanie i przygotowanie 183-kilometrowego fragmentu jednej z 13 dróg ekspresowych, które
mają zostać wybudowane w latach 2008-2012. Nie pozwala
to na formułowanie wniosków o charakterze systemowym,
zwraca natomiast uwagę zbieżność dokonanych ustaleń
z uwagami i ocenami przedstawionymi po kontroli sprawności instytucjonalnej GDDKiA. Podkreślono wówczas m.in.
fakt niskiego wykorzystania środków przeznaczonych na
budownictwo drogowe, brak wewnętrznych procedur określających sposób realizacji zadań oraz niewystarczający
nadzór ministra właściwego ds. transportu nad Generalnym
Dyrektorem. Wskazywało to, zdaniem Izby, na potrzebę dokonania w tym centralnym urzędzie administracji rządowej
zmian o charakterze systemowym, zarówno w sferze organizacyjnej, prawnej, jak i finansowej.

17.

Niezgodnie z regułami gospodarności, rzetelności i ogólnymi zasadami wydatkowania środków publicznych
przebiegała budowa krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez Polski Związek Kolarski [por. zał. nr 4, str.
93].
Argumenty za jego wzniesieniem były ważne i przekonywające. Polscy kolarze torowi, którzy od 1924 r. startowali
z sukcesami w igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, nie mieli obiektu pozwalającego na prowadzenie treningów oraz organizowanie zawodów w okresie zimowym, zaś
Polski Związek Kolarski był jedynym liczącym się w świecie
związkiem bez krytego toru kolarskiego i prawdopodobnie
jedynym związkiem w Polsce bez własnego obiektu do przygotowań olimpijskich i mistrzostw świata. W takiej sytuacji
Związek, planując budowę krytego toru, będącego inwestycją o szczególnym znaczeniu dla sportu, miał prawo liczyć na
wsparcie ze środków publicznych pochodzących z dopłat do
gier liczbowych, którymi dysponował minister właściwy ds.
kultury fizycznej i sportu. Związek wsparcie takie uzyskał.
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Zawarta w sierpniu 2003 r. umowa z Ministrem Edukacji
Narodowej i Sportu przewidywała oddanie toru do użytku
w styczniu 2005 r. Jednak w I kwartale 2006 r., mimo wydatkowania ze środków pochodzących z dopłat 28,5 mln zł,
co stanowiło 91% przyznanego na ten cel dofinansowania,
budowa znajdowała się dopiero w stanie surowym, a szacowany koszt inwestycji, który pierwotnie miał wynosić ok. 49
mln zł, zwiększył się niemal dwukrotnie, do 90 mln zł. Głównym tego powodem były liczne nieprawidłowości występujące na różnych etapach jej realizacji. Zakres prac i koszt
budowy określony został w oparciu o wstępne, ogólnikowe
założenia przyjęte w projekcie koncepcyjnym, nie zaś na
podstawie dokumentacji projektowej, jak wymagały tego
przepisy. Mimo iż do projektu architektoniczno-budowlanego
wprowadzono istotne modyfikacje, wynikające m.in. z faktu,
że obiekt budowany miał być na terenie podmokłym, Związek w zapisach umowy z wykonawcą nie uwzględnił zmiany
zakresu robót budowlanych i kosztów ich realizacji. W rezultacie niezbędne wydatki, określone przez Związek we wniosku o dofinansowanie, zostały niedoszacowane. Wpłynęło to
na przedłużenie czasu realizacji inwestycji, która ostatecznie
trwała 62 miesiące zamiast 19, oraz na wzrost kosztów.
PZKol, występując o dofinansowanie inwestycji, nie był
przygotowany do jej prowadzenia, nie dysponował bowiem
środkami umożliwiającymi wniesienia własnego udziału
w finansowanie tego przedsięwzięcia. Nie przygotował się
również pod względem organizacyjnym do wykonywania
funkcji inwestora – nie posiadał wyodrębnionej komórki, nie
zatrudniał też pracowników, którzy byliby w stanie kontrolować i ocenić prawidłowość przebiegu prac oraz dokonywanych rozliczeń finansowych. Dopiero po 4 latach Związek
podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji
w Białymstoku na pełnienie funkcji inwestora zastępczego.
Nie bez winy pozostaje również Minister Edukacji Narodowej i Sportu, który decyzję o przyznaniu dofinansowania podjął
bez rzetelnej analizy kosztów tego przedsięwzięcia oraz bez
sprawdzenia przygotowania PZKol pod względem finansowym
i organizacyjnym do jego przeprowadzenia. Również później
kolejni ministrowie właściwi ds. sportu nienależycie sprawowali
nadzór nad realizacją inwestycji i prawidłowością wykorzystania przyznanych na nią środków. Bezpośredni dozór powierzono bankom, ale ich zadania określono bardzo ogólnikowo,
nie sprawdzano też, jak się z nich wywiązują. Na niewłaściwe
przygotowanie inwestycji oraz brak odpowiedniej troski o jej
realizację Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwrócił uwagę
dopiero po roku od rozpoczęcia prac, co nie świadczy dobrze
o skuteczności przyjętego systemu oceny wniosków o przyznanie dofinansowania na prowadzenie inwestycji sportowych oraz
nadzoru nad wykonaniem zawartych w tym zakresie umów.

18. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń do wykorzystania
środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Budowa komory operacyjnej do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego w budynku byłego reaktora EWA
(R-1) oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory”
[por. zał. nr 4, str. 91]. W jej ocenie inwestycja przebiegała prawidłowo zarówno pod względem budowlanym, jak
i bezpieczeństwa radiologicznego, a jej realizacja umożliwiła wprowadzenie w Polsce nowej bezpiecznej metody
przechowywania zużytego paliwa jądrowego, ograniczającej
w istotny sposób możliwe procesy korozji kapsuł, a tym samym zapobiegającej uwalnianiu się substancji promieniotwórczych do otoczenia.
Wypalone paliwo jądrowe, pochodzące z polskich reaktorów badawczych EWA i MARIA, znajduje się w zbiornikach pod wodą. Badania stanu owych przechowalników
ujawniły ślady korozji, co spowodowało konieczność zmiany warunków przechowywania paliwa. Istotą tych zmian
jest umieszczenie osuszonych elementów paliwowych
w hermetycznych kapsułach wykonanych ze specjalnej
stali, wypełnionych helem. Proces ten, zwany kapsułowaniem paliwa, może przebiegać wyłącznie w specjalnie
zaprojektowanej do tego celu komorze osłonowej (operacyjnej). Budowa takiej komory przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku,
prowadzona w latach 2003-2006, stanowiła warunek realizacji projektu PHARE PL 01.13.02 pod nazwą Opracowanie technologii i dostawa urządzeń do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego z polskich reaktorów badawczych
o wartości 1 mln euro.
Budowa komory operacyjnej w budynku byłego reaktora
była inwestycją prototypową, o szczególnym reżimie wykonania zarówno samego pomieszczenia, jak i unikatowego
wyposażenia, z uwagi na konieczność zagwarantowania
pełnego bezpieczeństwa radiologicznego. Ze względu na
specyfikę zadań składających się na projekt inwestycyjny,
ZUOP musiał wyłonić wielu wyspecjalizowanych wykonawców poszczególnych prac. Projektanci, dostawcy i wykonawcy inwestycji wybrani zostali po przeprowadzeniu 22
postępowań o zamówienia publiczne. Podpisane umowy
jeśli chodzi o zobowiązania wykonawców i dostawców oraz
wynagrodzenia były zgodne z ofertami i opiewały na kwoty
wynikające z kosztorysów inwestorskich. We wszystkich
umowach zabezpieczono interes zamawiającego ustanawiając kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia,
za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy, za zwłokę
w usunięciu usterek. ZUOP, jako inwestor, zapewnił również
specjalistyczny nadzór nad realizacją inwestycji.

Całość przedsięwzięcia została zrealizowana z 14-miesięcznym opóźnieniem, jednak, zdaniem NIK, głównie z tego powodu, że pierwotny termin od początku był nierealny.
Wprawdzie wykonanie prac stanowiło warunek wdrożenia
wspomnianego projektu PHARE, jednakże określając termin
zakończenia zadania strony umowy nie wzięły pod uwagę
specyfiki inwestycji, długotrwałości procedur związanych
z przyznawaniem i rozliczaniem kolejnych transz dotacji budżetowej oraz procedur dotyczących zamówień publicznych.
O ustaleniu w umowie o finansowaniu inwestycji nierealnego terminu jej zakończenia świadczy fakt, że już w 23 dni
po podpisaniu tego dokumentu załączono do niego aneks,
wydłużający terminy wykonania niektórych zadań o 6 miesięcy.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, NIK skierowała
do dyrektora ZUOP tylko jeden wniosek pokontrolny o realistyczne określanie terminów zakończenia planowanych
inwestycji.

19.

Kontrola poświęcona rezultatom wdrażania
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich [por. zał. nr 4, str. 4], jednego z siedmiu
programów operacyjnych ustanowionych w ramach Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004-2006, pozwoliła ocenić
pozytywnie zarówno działania instytucji zaangażowanych
w jego realizację, jak i kontrolowanych beneficjentów. Badania obejmujące dwa z działań Programu – integracja
i reintegracja zawodowa kobiet oraz wzmocnienie zdolności
administracyjnych – wykazały, że zakładane rezultaty bezpośrednie zostały osiągnięte już w 2007 r., a stopień zawansowania poszczególnych projektów nie stwarza zagrożenia
dla realizacji ustalonych celów.
W ocenie NIK, system zarządzania i kontroli w instytucjach zarządzającej i pośredniczącej oraz instytucjach
wdrażających, których role pełniły Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, funkcjonował w sposób spójny
i skuteczny, a podejmowane działania były na ogół wykonywane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
procedurami i prawidłowo dokumentowane. Również skontrolowani beneficjenci należycie wywiązywali się ze swoich
obowiązków. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego
wydatkowywali zgodnie z przeznaczeniem, w terminach i na
cele określone w umowach, a transakcje rejestrowali w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Co więcej, na bieżąco analizowali postępy w realizacji projektów i bez zwłoki reagowali
na pojawienie się jakichkolwiek problemów, zaś część z nich
dokonywała autoewaluacji realizowanego przez siebie projektu, oceniając jakość i rezultaty podjętych działań.
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Przeprowadzone badania wykazały wiele przykładów
dobrych praktyk, wypracowanych przez beneficjentów. Zaliczyć do nich należy m.in. analizowanie lokalnego rynku
pracy przed opracowaniem założeń projektu, przeciwdziałanie nieuzasadnionym rezygnacjom uczestników z udziału
w przedsięwzięciach, nadawanie projektom charakteru
kompleksowego, dającego możliwość udzielania kilku form
wsparcia równocześnie, a także wspieranie uzupełniające
w postaci zwrotu kosztów dojazdu, czy doglądania osób pozostających pod opieką uczestników projektu.
Szybka poprawa niezbędna jest natomiast w dziedzinie
sprawozdawczości i monitorowania. Trudny do utrzymania
okazał się przyjęty harmonogram sprawozdawczości okresowej i rocznej, głównie z powodu braku możliwości wykorzystania do tego celu komputerowego systemu monitorowania i kontroli SIMIK. Monitoring SPO RZL oparty jest na
agregowaniu i kontroli na kolejnych szczeblach zarządzania
danych ze sprawozdań z niższego szczebla, począwszy
od sprawozdań sporządzanych przez beneficjentów. Bez
wsparcia informatycznego, terminy na przygotowanie i weryfikację sprawozdań okazywały się niekiedy zbyt krótkie, co
powodowało, że sprawozdania zbiorcze na wyższym poziomie zarządzania niejednokrotnie były opracowywane przed
zakończeniem weryfikacji sprawozdań niższego szczebla.
Podkreślić jednak należy, iż doświadczenia wynikające
z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 zostały wykorzystane
w przygotowywaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w nowej perspektywie finansowej 2007-2013. Przyjęte
rozwiązania polegały na adresowaniu wsparcia do szerszej
grupy odbiorców, uelastycznieniu procedury wprowadzania
zmian do projektu, połączeniu sprawozdania merytorycznego z wnioskiem o płatność, a także dostosowaniu wzorów
sprawozdań do wymogów monitoringu.

20.

Za niebudzące większych zastrzeżeń NIK uznała
wdrażanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych [por. zał. nr 4, str. 6].
Beneficjentami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 były Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
jako instytucja zarządzająca i Ministerstwo Finansów jako
instytucja płatnicza, zaś beneficjentami pomocy technicznej
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – instytucja zarządzająca ZPORR, pełniące
rolę instytucji pośredniczących urzędy wojewódzkie oraz
instytucje uczestniczące w procesie projektowania regionalnych programów operacyjnych.
Celem pomocy technicznej było zapewnienie wymienionym jednostkom środków i narzędzi potrzebnych do
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pełnienia ich funkcji, mimo stwierdzonych nieprawidłowości
spełniał swoje zadanie. Pozwalał on na współfinansowanie
z funduszy strukturalnych kosztów szkoleń, doradztwa, prac
badawczych służących efektywniejszemu zarządzaniu programami, zakupu wyposażenia biurowego itp. Realizacja
projektów przyczyniła się również do poprawy warunków
pracy osób zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych, m.in. do podniesienia płac, a także do podwyższenia ich kwalifikacji zawodowych, umożliwiając uczestniczenie w kursach językowych, studiach podyplomowych,
praktykach i stażach zagranicznych.
Beneficjenci w większości projekty realizowali terminowo, zgodnie z zapisami umów i decyzji o dofinansowaniu,
osiągając rezultaty zakładane we wnioskach. Jednak jeśli
chodzi o konkretne efekty rzeczowe, uwagę zwraca wysokie
przekroczenie niektórych założonych wskaźników. Okazało
się bowiem, że przeszkolono pięć razy więcej osób biorących udział we wdrażaniu jednego z programów niż pierwotnie zakładano, zlecono osiem razy więcej ekspertyz, zorganizowano 28 razy więcej seminariów i akcji promujących
fundusze strukturalne, w szkoleniach dla beneficjentów końcowych uczestniczyło 21 razy więcej osób niż przewidywano
itp. Sytuacja taka, zdaniem NIK, świadczy o potrzebie precyzyjniejszego ustalania wskaźników na etapie planowania.
Zastosowane przez beneficjentów rozwiązania organizacyjne i procedury składające się na system zarządzania
i kontroli na ogół zapewniały jego prawidłowe funkcjonowanie, czego rezultatem była poprawna realizacja zdecydowanej większości projektów pomocy technicznej, ale mechanizmy kontrolne nie we wszystkich 18 badanych jednostkach
działały równie skutecznie. W jednym z podmiotów stwierdzono brak wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej
dla wydatków ponoszonych na realizację projektów pomocy
technicznej, w czterech – nieprawidłowości w takiej ewidencji, w pięciu – wnioski o płatność sporządzone bez należytej
staranności, w kolejnym zaś – niewłaściwe archiwizowanie
dokumentacji.
Kontrola wykazała, że do końca 2007 r. w ramach POPT
zakontraktowano 96,4% środków z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przewidzianych dla programu na
lata 2004-2006, a w ramach ZPORR – nieco ponad 90%
środków. Wskaźniki te, a szczególnie drugi z nich, nie były
w pełni zadowalające. Również poziom kontraktacji w poszczególnych priorytetach rozkładał się nierównomiernie.
Np. w wypadku priorytetu POPT „wsparcie informatyczne
systemu monitoringu i kontroli finansowej” nie osiągnął nawet 85% alokacji. Instytucje zarządzające programami operacyjnymi podejmowały wprawdzie działania mające na celu
pełniejsze wykorzystania przyznanych środków, wnioskując

o ich przesunięcie między poszczególnymi priorytetami,
działaniami i województwami, w ocenie NIK konieczne są
jednak dalsze wysiłki w tym kierunku, m.in. zmobilizowanie beneficjentów do przyspieszenia składania wniosków
o płatność.

21. Zakładane efekty przyniosło wsparcie inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw [por. zał. nr 4, str. 18], czego przykład
stanowi realizacja Działania 2.3 Sektorowego Programu
Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
w ramach którego preferowane były projekty w zakresie
ochrony środowiska, wyrównywania szans oraz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
Kontrola obejmująca z jednej strony instytucje odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia, z drugiej zaś przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne będące jego beneficjentami wykazała, że środki pomocowe z funduszy strukturalnych
spożytkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem, w sposób
poprawny i efektywny, w tempie niezagrażającym ich utratą.
Przyczyniło się do tego niewątpliwie uproszczenie obowiązujących procedur, co wpłynęło na skrócenie czasu obiegu
dokumentów oraz realizacji wniosków.
Wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli projekty inwestycyjne zgodne z obowiązującymi kryteriami, otrzymali
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu
państwa wsparcie finansowe, bądź zapewnienie, że je uzyskają. W kontrolowanych przedsiębiorstwach przychody ze
sprzedaży oraz zatrudnienie wzrosły w stopniu znacznie
przekraczającym wielkości deklarowane we wnioskach.
Stwierdzono, że przychód osiągnięty z 1 zł otrzymanego
wsparcia wyniósł średnio 7,48 zł. Warto też zauważyć, iż
beneficjenci przestrzegali przepisów dotyczących zamówień
publicznych.
Kontrola ujawniła również słabe punkty w systemie
zarządzania i wdrażania projektów. Stwierdzono, iż pełniąca funkcję instytucji wdrażającej Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości nie dotrzymywała 30-dniowego terminu,
w jakim winna podpisać umowy z beneficjentami po zakwalifikowaniu wniosków do udzielenia dofinansowania. Spośród
nieco ponad 2100 umów, w terminie zawarto jedynie co piątą, pozostałe podpisano z opóźnieniem przekraczających
w skrajnych przypadkach 8 miesięcy. Powodem zwłoki była
przede wszystkim zbyt szczupła obsada kadrowa w komórce
załatwiającej sprawy związane z dofinansowaniem.
Także Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie wywiązywało się w sposób całkowicie zadowalający z roli instytucji
zarządzającej. Do objęcia tej funkcji, którą przejęło z dniem
1 stycznia 2006 r. od Ministerstwa Gospodarki i Pracy, nie

było przygotowane organizacyjnie. Przed przystąpieniem do
realizacji wspomnianego zadania nie opracowało procedur
oraz wzoru i obiegu „Poświadczeń i zestawień wydatków
oraz wniosków o płatność”, nie przygotowało też stosownych umów z innymi podmiotami działającymi w ramach
programu, co spowodowało, że porozumienia precyzujące
obowiązki uczestników Działania 2.3 zawierane były z wielomiesięcznym opóźnieniem. W konsekwencji nastąpiła zwłoka w przekazaniu PARP środków na refundację wydatków.
W ocenie NIK, mimo lepszego niż dotychczas wykorzystania środków pomocowych, nadal występowały czynniki
ograniczające sprawne działanie instytucji w tym obszarze
zarządzania środkami unijnymi. Największe zagrożenie dla
pełnego i efektywnego ich spożytkowania stanowił długi
okres rozpatrywania odwołań beneficjentów od niekorzystnych decyzji instytucji wdrażających. Skrócić go można
upowszechniając wiedzę o warunkach, jakie należy spełnić
by móc ubiegać się o pomoc unijną, a także zapewniając
szybki przepływ informacji pomiędzy potencjalnymi beneficjentami a instytucjami rozpatrującymi zgłaszane projekty.
Wymaga to jednak – poza niezbędnym oprzyrządowaniem
informatycznym – zapewnienia odpowiednio licznych i kompetentnych kadr w instytucjach zaangażowanych w realizację programów, na co NIK wskazywała już wielokrotnie po
wcześniejszych kontrolach.

22. Pozytywnie, głównie ze względu na osiągnięte
rezultaty, NIK oceniła realizację Sektorowego Programu
Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
2004-2006” w zakresie działania 1.2. „Ułatwianie startu
młodym rolnikom” [por. zał. nr 4, str. 63]. Jego celem, wspieranym środkami unijnymi w ramach polityki strukturalnej, było
przyspieszenie przekształceń w rolnictwie. Służyć temu miało
udzielanie pomocy młodym rolnikom we wzmocnieniu ekonomicznym przejętych lub nowo założonych gospodarstw,
unowocześnieniu produkcji pod względem technologicznym
i dostosowaniu jej do wymagań rynku.
Między 25 września 2004 r. a 5 sierpnia 2005 r. oddziały
regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przyjęły w ramach „działania 1.2” prawie 19 tys. wniosków.
Po weryfikacji, pomoc finansową w kwocie po 50 tys. zł
otrzymało ponad 14 tys. wnioskodawców. W ten sposób
rozdysponowano 99,9% dostępnych środków. Okazało się
jednak, iż proces przygotowania i wprowadzania w życie
systemu pomocy przebiegał w wielu wypadkach nieprawidłowo, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie przepisów
i uregulowań wewnętrznych oraz przeprowadzanie naboru
i rozpatrywanie wniosków przez ARiMR.
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2.

2.

Jak wykazała kontrola, Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi uruchomił „działanie 1.2” przed-wcześnie. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto na kilka tygodni przed wydaniem
rozporządzeń określających tryb ich składania oraz wzór
wniosku i umowy na dofinansowanie projektu. Nie zostały też jeszcze zawarte umowy i porozumienia z Ministrem
Finansów jako instytucją płatniczą, oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pełniącą rolę instytucji
wdrażającej, w sprawie przepływu środków finansowych,
zarządzania, kontroli oraz księgowości i sprawozdawczości.
Zbytni pośpiech spowodował zamieszanie i stał się w efekcie
powodem opóźnień w rozpatrywaniu wniosków.
W momencie rozpoczęcia naboru wniosków o udzielenie pomocy w ramach „działanie 1.2” ARiMR nie była
przygotowana do obsługi tego przedsięwzięcia. Brakowało nie tylko zatwierdzonych procedur, ale również sprawnego systemu informatycznego. Nie dość, że zaczął on
funkcjonować z kilkumiesięcznym opóźnieniem, to nie
zapewniał też całościowej obsługi wniosków i nie gwarantował ich rejestracji według kolejności wpływu kompletu dokumentów, a częste przestoje i błędy powodowały,
iż zgromadzone dane były nieaktualne i niekompletne.
Przeciąganie się postępowań, które trwały średnio prawie 5 miesięcy, powodowało niejednokrotnie utratę przez
wnioskodawców prawa do ubiegania się o dofinansowanie, ponieważ przysługiwało ono jedynie rolnikom, którzy
nie przekroczyli 40. roku życia, a gospodarstwo prowadzili nie dłużej niż 12 miesięcy.
Poważnym niedopatrzeniem był brak w wydanych przez
ministra RiRW rozporządzeniach postanowień zapobiegających powstaniu konfliktu interesów w przypadku ubiegania się o pomoc pracowników instytucji zaangażowanych
w realizację projektu lub członków ich rodzin. W przepisach
zabrakło ponadto stwierdzenia, iż do postępowań w sprawie
przyznania pomocy oraz trybu odwoławczego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a także wymogu wydatkowania otrzymanej kwoty
na modernizację gospodarstw i rozwój bazy produkcyjnej.
Kontrola ujawniła również przypadki nierównego traktowania
beneficjentów i załatwiania wniosków w sposób wybiórczy,
co mogło budzić podejrzenia korupcyjnego podłoża działań
niektórych pracowników ARiMR.
W konkluzji NIK wyraziła opinię, iż nowe przepisy, wprowadzone ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, usuwają część wskazanych braków, nadal jednak nie regulują w sposób wystarczający sfery zagrożonej wystąpieniem konfliktu interesów
w sprawach dotyczących przyznawania i wypłaty pomocy.
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23. Celem kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania systemów
zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych dla okresu programowania 2007-2013 [por. zał.
nr 4, str. 74] było zbadanie, czy przygotowane i wprowadzane w życie systemy zarządzania i kontroli, wspomagające
realizację programów, są zgodne z tymi uregulowaniami.
Podjęte działania ocenione zostały pozytywnie.
Należytemu gospodarowaniu finansami dobrze winno
służyć m.in. stworzenie ram instytucjonalnych i organizacyjnych dla systemów zarządzania i kontroli regionalnych
programów operacyjnych oraz przypisanie poszczególnym
podmiotom określonych funkcji, przestrzeganie zasady
partnerstwa przy przygotowywaniu i realizacji programów,
opracowanie systemów monitorowania, sprawozdawczości,
elektronicznej wymiany danych z Komisją Europejską oraz
informowania o nieprawidłowościach.
Badania wykazały jednak, iż budowane systemy zarządzania i kontroli, aby mogły sprawnie eliminować błędy i nieprawidłowości przy wykorzystywaniu środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, muszą zostać dopracowane. Nadal niedostatecznie skuteczne były mechanizmy
kontrolne mające zapobiegać równoległemu dofinansowaniu
z różnych źródeł tych samych operacji, zagwarantować pełne przestrzeganie prawa wspólnotowego przy ocenie dokumentów składanych przez beneficjentów, a także zapewnić
uniknięcie sytuacji konfliktu interesów przez pracowników
urzędów. Nie zostały też doprecyzowane zasady i warunki
zmian na listach rankingowych przy dokonywaniu wyboru
projektów do dofinansowania przez zarządy województw,
a większość wojewodów spóźniała się z przygotowaniem
procedur odwoławczych związanych z rozpatrywaniem protestów składanych w tej sprawie przez potencjalnych beneficjentów.
Realizację przynajmniej części projektów utrudnić może
brak wszystkich niezbędnych aktów prawnych. Do czasu zakończenia kontroli w marcu 2008 r., Minister Rozwoju Regionalnego wydał jedynie cztery z dziesięciu planowanych rozporządzeń w sprawie udzielania pomocy publicznej. Grozi to
spiętrzeniem prac w kolejnych latach i znacznymi opóźnieniami w absorpcji środków unijnych. Ich wykorzystaniu nie
sprzyja również sytuacja kadrowa w jednostkach zaangażowanych w realizację regionalnych programów operacyjnych.
Chociaż obecny okres programowania rozpoczął się w 2007
r., w żadnym urzędzie marszałkowskim ani wojewódzkim nie
skompletowano jeszcze pełnego zespołu specjalistów niezbędnych do zapewnienia sprawnego przebiegu programu.
Opóźnienia w osiągnięciu planowanego zatrudnienia nastą-

piły również w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w instytucjach koordynującej i certyfikującej, co m.in. spowolniło
opiniowanie projektów instrukcji wykonawczych. Ponadto do
dnia zakończenia kontroli nie została zakończona budowa
systemów zarządzania i kontroli, przede wszystkim zasadniczego ich składnika – systemu informatycznego SIMIK
07-13, a bez wykonania tego zadania i uzyskania akceptacji
Komisji Europejskiej nie jest możliwe uzyskanie płatności
okresowych.
Mimo podejmowanych prób, zarządom zdecydowanej
większości województw nie udało się stworzyć warunków organizacyjno-prawnych, pozwalających na ogłoszenie przed
końcem 2007 r. naboru projektów w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013. Jednym z głównych tego powodów
było nakładanie się prac nad przygotowaniem systemów zarządzania i kontroli dla tego okresu z rozliczaniem finansowym dla poprzedniego okresu programowania 2004-2006.
Nie bez wpływu była również przyjęta przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego czasochłonna procedura weryfikacji
dokumentów. W ocenie NIK, ogólny stan zaawansowania
prac nad wdrażaniem regionalnych programów operacyjnych wskazuje na możliwość uzyskania przez beneficjentów dofinansowania ze środków unijnych nie wcześniej niż
w 2009 r., czyli dopiero w trzecim roku okresu programowania 2007-2013.

24. Mimo przyjętych zobowiązań, Polska jak dotąd
nie dostosowała swojej infrastruktury kolejowej do standardów europejskich. Szansę na osiągnięcie wymaganych
parametrów technicznych stanowi modernizacja linii kolejowych przy udziale środków unijnych, m.in. pochodzących
z Funduszu Spójności. Czy jednak nasz kraj potrafił spełnić
wszystkie wymogi warunkujące ich pozyskanie? Kontrola
wykorzystania środków pomocowych UE na modernizację wybranych linii kolejowych o podstawowym znaczeniu [por. zał. nr 4, str. 31] nie dała na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.
Państwa sięgające po ową pomoc zobowiązane są do
wprowadzenia skutecznego systemu zapobiegania stratom
i nieprawidłowościom. Z ustaleń kontroli wynika, że stosowany w Ministerstwie Transportu system kontroli i zarządzania
procesem wykorzystania środków Funduszu Spójności pozwalał wprawdzie ocenić prawidłowość wydatkowania środków finansowych oraz stopień realizacji procedur, nie dawał
jednak pewności, że zrealizowanie projektów pozwoli osiągnąć cele założone w decyzji Komisji Europejskiej.
Jednym z najistotniejszych elementów systemu zarządzania i kontroli są procedury związane z prewencyjną kontrolą (ex-ante) zamówień publicznych, badającą celowość

i efektywność wydatkowania środków publicznych, zgodność ich spożytkowania z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz poprawność udzielania zamówień. W trakcie takiej kontroli obejmującej modernizację linii kolejowej na
odcinkach Łuków – Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska
– Terespol, przeprowadzonej na etapie badania dokumentacji przetargowej stwierdzono, iż zmniejszona została liczba
obiektów inżynieryjnych, co powodowało niezgodność specyfikacji istotnych warunków zamówienia z decyzją KE. Odstępstwa od zaplanowanego zakresu rzeczowego realizacji
projektów w świetle zasad przyjętych procedur nie stanowiły
nieprawidłowości, w obu przypadkach kontrola ex-ante zakończyła się zatem wynikiem pozytywnym, z zastrzeżeniem,
iż realizację przedsięwzięcia zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewni jedynie wykonanie całego zakresu robót.
W ocenie NIK, takie właśnie pozytywne ale warunkowe
decyzje stanowią bezpośrednią przyczynę nieskuteczności
funkcjonującego systemu kontroli i zarządzania środkami
z Funduszu Spójności.
Ustalono, że pozytywna opinia wydana została także
na kolejnym etapie kontroli ex-ante – w zakresie zgodności
projektu umowy z decyzją KE, ponieważ wzięto pod uwagę
jedynie pozytywny wynik kontroli zamówień publicznych,
bez uwzględnienia wymienionego wyżej warunku. W efekcie projekt realizowany jest w ograniczonym zakresie, co nie
gwarantuje osiągnięcia zasadniczego celu przedsięwzięcia,
jakim jest uzyskanie podstawowego parametru eksploatacyjnego na tej linii, tj. prędkości 120/160 km/h, stosownie
do umów europejskich AGC i AGTC. Sytuacja taka grozi
redukcją dofinansowania ze środków Funduszu Spójności,
a nawet całkowitym jego pozbawieniem.
Stwierdzono, iż procedury sprawdzające – zarówno dla
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak i dla projektu umowy – skonstruowane zostały w taki sposób, że za
ich pomocą możliwe było wychwycenie jedynie zadań wykraczających poza zakres decyzji Komisji Europejskiej dla
danego projektu. Konstrukcja taka pozwalała na wskazanie
przypadków wydatkowania środków Funduszu Spójności
na prace niekwalifikowane, nie uwzględniała jednak innego
istotnego zagrożenia, jakim była realizacja projektu niezgodna pod względem rzeczowym i finansowym z decyzją KE.

25.

Pozytywnie ocenione zostało przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
[por. zał. nr 4, str. 14], przyznanych Polsce po przystąpieniu
do wspomnianego obszaru i podpisaniu w 2003 r. stosownej
umowy, której element stanowiły obydwa Mechanizmy. Środ-
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ki na ich ustanowienie pochodziły od państw-darczyńców,
członków Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) – Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. W zamian za korzystanie ze swobód jednolitego rynku, kraje te zobowiązały
się do sfinansowania grantów na potrzeby przedsięwzięć
inwestycyjnych i rozwojowych mających przyczynić się do
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Na podstawie zawartych umów Polska uzyskała możliwość dysponowania środkami z obu wymienionych źródeł
w ogólnej wysokości ponad 0,5 mld euro. Przeznaczone są
one na wsparcie projektów realizowanych w ramach takich
priorytetowych obszarów jak ochrona środowiska, promowanie zrównoważonego rozwoju, ochrona kulturowego
dziedzictwa europejskiego, rozwój zasobów ludzkich, opieka
zdrowotna i opieka nad dzieckiem, badania naukowe, wdrażanie przepisów z Schengen, polityka regionalna i działania
transgraniczne.
Państwa-darczyńcy wydały szereg szczegółowych wytycznych, dotyczących m.in. typów projektów, tworzenia
studium wykonalności, pomocy publicznej, finansowania,
raportowania i monitoringu oraz informacji i promocji. Nad
przestrzeganiem tych wytycznych, a także nad zarządzaniem i kontrolowaniem wspomnianych środków czuwać
miały krajowe instytucje – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy
w Ochronie Zdrowia. W ocenie NIK, administracja publiczna
była właściwie przygotowana do pełnienia przypisanej jej roli.
Wyznaczone instytucje prawidłowo przygotowały struktury
organizacyjne do zarządzania i kontroli przyznanych środków. Nie budził zastrzeżeń także nabór i ocena wniosków.
Prawidłowość kwalifikacji potwierdza fakt odrzucenia przez
państwa-darczyńców tylko niewielkiej ich liczby.
Okolicznością negatywnie wpływającą na realizację
projektów było przedłużanie się procesu naboru i kwalifikacji
wniosków. Do końca 2007 r. przeprowadzono dwa nabory projektów. Wpłynęło prawie 2,6 tys. wniosków, których
dofinansowanie wymagałoby kwoty sięgającej 3 mld euro,
co świadczy o dużym zainteresowaniu potencjalnych beneficjentów. Jednak proces kwalifikacji zakończony został
w przypadku zaledwie 166 projektów, wobec których państwa-darczyńcy podjęły decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 181 mln euro. Mimo upływu ponad dwóch
lat od zakończenia pierwszego naboru, nie zostały jeszcze
podpisane umowy ze wszystkimi wybranymi w jego wyniku
beneficjentami. Wpłynęła na to przede wszystkim koniecz-

252

ność rozpatrzenia dużej liczby wniosków, wieloetapowość
postępowania, ale także niedostateczna sprawność instytucji zarówno państw-darczyńców, jak i instytucji krajowych.
W rezultacie zarówno jedne jak i drugie na wykonanie swojej
części zadania potrzebowały średnio po około 7 miesięcy.
Przedłużania się prac związanych z naborem i kwalifikacją wniosków stwarza ryzyko, że cała dostępna kwota nie
zostanie rozdysponowana na dofinansowanie wybranych
projektów do 30 kwietnia 2009 r., kiedy to zgodnie z zawartymi umowami ma zostać zakończone przyznawanie środków.
NIK jest zdania, iż w takiej sytuacji Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, nadzorujące działania prowadzone w ramach
omawianego przedsięwzięcia, winno zwrócić się do państwdarczyńców o przesunięcie tego terminu.

26.

Tylko część działań podejmowanych w celu
pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
[por. zał. nr 4, str. 22] przyniosła spodziewane efekty. Należą do nich przedsięwzięcia mające na celu ułatwienie podejmowania dużych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,
zwłaszcza w specjalnych strefach ekonomicznych.
Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze środków budżetowych, kompleksowej obsłudze inwestorów
prowadzonej przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych i regionalne Centra Obsługi Inwestora oraz
działaniom lokalnych samorządów. Pozytywną rolę odegrał prezes PAIiIZ, który sygnalizował rządowi niezbędne
usprawnienia legislacyjne i administracyjne oraz wspomagał
inwestorów. Do poprawy obsługi tych ostatnich przyczyniły
się również staże i szkolenia dla samorządowców, organizowane przez PAIiIZ na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.
Jednocześnie można wymienić wiele działań przeprowadzonych niewłaściwie, niedoprowadzonych do końca lub w ogóle niepodjętych. Te nie przełożyły się na wzrost atrakcyjności
Polski jako miejsca przyjaznego dla biznesu.
Wartość zagranicznych środków ulokowanych w Polsce w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosła w końcu
2007 r. ogółem około 107,4 mld euro. Na wysokość tej
kwoty, poza działaniami usprawniającymi inwestowanie
i zastosowanymi zachętami, wpłynął w znacznym stopniu
fakt przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dobra
koniunktura w gospodarce światowej. Z drugiej strony
zaważyło na niej również istnienie czynników spowalniających ten proces, a przede wszystkim brak spójnej, konsekwentnie realizowanej koncepcji. Rząd nie wypracował,
jak dotąd, strategii przyciągania i wykorzystania kapitału
zagranicznego, powiązanej z dlugookresową polityką
rozwoju gospodarczego kraju. Nie zostały sfinalizowane
prace nad stworzeniem systemu wspierania inwestycji

oraz nad nowym systemem promocji gospodarczej Polski.
Nie zostało również zrealizowane, planowane na 2003 r.,
przekształcenie PAIiIZ w rządową agencję o szerszych
niż dotąd kompetencjach, odpowiadającą za całokształt
działań promocyjnych, wdrażanie instrumentów wsparcia
eksportu, a także monitorowanie i analizę ich skuteczności. Do procedur i zasad udzielania wsparcia finansowego
z budżetu nie zostały wprowadzone modyfikacje dotyczące
m.in. podniesienia wysokości pomocy na tworzenie nowych
miejsc pracy w strefach zwiększonego bezrobocia oraz
preferencji dla inwestycji lokowanych w województwach
Polski wschodniej, co wydaje się szczególnie istotne w sytuacji ogromnego zróżnicowania napływu zagranicznych
inwestycji do poszczególnych regionów, ze zdecydowanym
uprzywilejowaniem zachodniej części kraju.
Inwestorzy zagraniczni wskazywali na istnienie wielu
barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, takich jak brak jasnych, spójnych i stabilnych przepisów prawa, opieszałość sądów i urzędów, korupcja, zły stan
infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Mimo podejmowanych działań nie nastąpiło oczekiwane uproszczenie
przepisów ograniczających wolność gospodarczą i eliminacja biurokracji. Na przeszkodzie stanęło m.in. dwukrotne,
w 2005 i 2007 r., przerwanie prowadzonych prac z powodu
zakończenia kadencji Sejmu. W rezultacie wyniki badań
i raporty instytucji zagranicznych lokują Polskę na odległych
miejscach na listach zestawianych po kątem różnych aspektów klimatu inwestycyjnego.
W ocenie NIK, opieszałość organów administracji publicznej, zaniechania, przewlekłe procedowanie zmian w przepisach prawa miały zdecydowanie niekorzystny wpływ na
dynamikę napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
do Polski. Świadczy o tym zmniejszenie się kwoty tych inwestycji z 15,1 mld euro w 2006 r. do 12,8 mld euro w 2007 r.
Także 18 prowadzonych w latach 2005-2007 przez PAIiIZ
projektów, które mogły przynieść inwestycje o wartości
prawie 1 mld euro i dać zatrudnienie ponad 12 tys. osób,
w dużej mierze z tych właśnie powodów nie zakończyły się
pozytywnymi decyzjami inwestorów.

27.

Funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej [por. zał. nr 4, str.
21]., stosowanych przez organy administracji rządowej
i samorządowej, NIK zaliczyła je do głównych przeszkód hamujących rozwój przedsiębiorczości. We wszystkich skontrolowanych urzędach badania ujawniły nieprawidłowości
związane z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej,
wydawaniem koncesji bądź zezwoleń na wykonywanie niektórych rodzajów działalności.

W części jednostek nie udostępniono zainteresowanym
pełnej i rzetelnej informacji o funkcjonowaniu urzędu oraz
o przepisach i procedurach regulujących działalność gospodarczą, co utrudniało przedsiębiorcom prawidłowe przygotowanie wniosków i dokumentów niezbędnych do uzyskania
koncesji lub zezwoleń. Zdarzało się, że wskazywano nieaktualne przepisy, względnie niewłaściwe stawki opłat.
W urzędach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich znaczna liczba postępowań związanych z udzielaniem
koncesji, zezwoleń, licencji i pozwoleń prowadzona była
z naruszeniem obowiązujących przepisów. Przyjmowano
niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione wnioski, żądano
złożenia dokumentów nieprzewidzianych procedurą, czynności urzędowe mające znacznie dla prowadzonych spraw nie
były odnotowywane w aktach, nie powiadamiano pisemnie
wnioskodawców o potrzebie uzupełnienia dokumentacji lub
robiono to ze znacznym opóźnieniem, nie informowano ich
o przyczynach zwłoki i nie wskazywano nowego terminu zakończenia czynności. Co więcej, na podstawie nieprawidłowo
wypełnionych i niekompletnych wniosków wystawiano dokumenty uprawniające do podjęcia działalności. Zaistnienie nieprawidłowości tłumaczono najczęściej nieuwagą lub niedopatrzeniem pracowników, nieprzygotowaniem merytorycznym,
pośpiechem, nadmiernym obciążeniem obowiązkami, niedostateczną obsadą kadrową, itp. Zdaniem Izby, w urzędach
brakowało jednak przede wszystkim właściwej organizacji
pracy i należytego nadzoru nad realizacją zadań.
Mimo istnienia rygorystycznych niekiedy ograniczeń
w prowadzeniu reglamentowanych rodzajów działalności
gospodarczej, burmistrzowie, starostowie oraz marszałkowie
województw nie kontrolowali systematycznie zgodności wykonywanej przez przedsiębiorców działalności z warunkami
wydanych koncesji, licencji, czy zezwoleń. W ocenie NIK jest
to dowód, że wymienione organy nie widziały potrzeby dokonywania takich kontroli w szerszym zakresie, co powinno
skłonić Ministra Gospodarki do rozpatrzenia celowości utrzymywania reglamentacji działalności gospodarczej w obecnych rozmiarach. Również liczne przypadki udzielania zezwoleń na działalność koncesjonowaną lub regulowaną na
podstawie niekompletnych wniosków mogą oznaczać, iż nie
wszystkie żądane informacje są rzeczywiście niezbędne.
Z kolei wpisy do ewidencji działalności gospodarczej dokonywane były w ogromnej większości przed upływem 3 dni,
zamiast w ciągu ustawowych dni 14. Dwutygodniowy termin, wprowadzony w 1988 r., w innych realiach ustrojowych
i gospodarczych, nie znajduje tym bardziej uzasadnienia,
że przy obecnym wyposażeniu stanowisk pracy w urzędach
wykonanie nieskomplikowanych czynności ewidencyjnych
zabiera nie więcej niż kilkanaście minut.
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W okresie objętym kontrolą (1 stycznia 2005 r. – 31
sierpnia 2007 r.) Minister Gospodarki podejmował wprawdzie działania zmierzające do eliminowania lub ograniczania
przeszkód w rozwoju przedsiębiorczości oraz wspierania
rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, ale nie przyniosły one rezultatów w postaci uproszczenia przepisów
i zwiększenia swobody gospodarczej. Ustalenia kontroli wykazały jednak, że nawet bez zmian legislacyjnych możliwe
jest usprawnienie i przyspieszenie obsługi przedsiębiorców.
Niezbędnym warunkiem jest powierzenie tej obsługi w urzędach administracji publicznej fachowym, odpowiednio przygotowanym pracownikom zatrudnionym na wyodrębnionych
stanowiskach pracy.

28.

Pozytywnie oceniła NIK wykorzystanie środków
publicznych na zalesianie gruntów rolnych [por. zał. nr
4, str. 84], akceptując jednocześnie, mimo zastrzeżeń, działalność obsługującej te działania Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, pełniącej rolę agencji płatniczej.
Wydając taką opinię NIK wzięła pod uwagę zakres i stopień skomplikowania zadań związanych z przygotowaniem
Polski do korzystania z instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, a także fakt, iż mimo występujących
w pierwszym okresie trudności, w ramach Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 zalesiony został
znaczny, sięgający 40 tys. ha obszar najmniej przydatnych
rolniczo gruntów rolnych. Badania wykazały ponadto, że wydatkowane na ten cel środki publiczne, pochodzące głównie
z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
wykorzystywane były zgodnie z przeznaczeniem, w sposób
rzetelny i celowy. Szczegółowa kontrola 585 losowo wybranych spraw nie ujawniła ani jednego przypadku przyznania
płatności osobom nieuprawnionym lub na zalesienie gruntów niespełniających określonych warunków.
W momencie uruchomienia płatności na zalesianie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie była
jednak w pełni gotowa do pełnienia wyznaczonej jej roli.
W 2004 r. termin przyjmowania wniosków ustalony został
przez Radę Ministrów na 1 września – 31 grudnia, zaś prace
nad przygotowaniem procedur bezpośrednio dotyczących
obsługi wspomnianych płatności rozpoczęte zostały w marcu
2004 r. – po zatwierdzeniu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. W rezultacie standardy określone
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w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kryteriów
akredytacyjnych dla agencji płatniczych ARiMR osiągnęła
w drugiej połowie 2005 r., a pełną akredytację uzyskała od
1 stycznia 2006 r. Wcześniej Agencja wykonywała czynności związane z obsługą płatności na zalesienia bez akredytacji, bądź korzystając z akredytacji warunkowej.
Bezpośrednią przyczyną tych opóźnień było nieprzygotowanie przez ARiMR systemu informatycznego spełniającego wymogi stawiane agencjom płatniczym. Umowę
o odpowiednie dostosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ZSZiK – IACS) ARiMR zawarła dopiero 20 września 2004 r., co z kolei miało związek z późnym
ustaleniem w przepisach krajowych szczegółowych warunków i trybu realizacji działań objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Konsekwencją braku
akredytacji było nieprzestrzeganie w pierwszych dwóch latach terminów załatwiania wniosków producentów rolnych,
a tym samym opóźnienia w wypłacie należnych im świadczeń. Z przekroczeniem obowiązującego terminu wydanych
zostało 70% postanowień o spełnieniu warunków oraz 36%
decyzji o przyznaniu płatności.
Zdaniem NIK, wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia przez właściwe organy administracji rządowej działań,
które zapewnią przygotowanie agencji płatniczych do obsługi przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych
przed wyznaczonym terminem ich uruchomienia. Świadczy
o tym fakt, iż mimo doświadczeń z lat 2004-2006, ARiMR,
która zobowiązana została do przyjmowania wniosków
o przyznanie płatności w ramach PROW na lata 2007-2013
od 1 sierpnia 2007 r., tego dnia dysponowała jedynie roboczymi procedurami obsługi wniosków, dotyczącymi pierwszego
etapu procesu – wydania postanowienia o spełnieniu przez
wnioskodawcę warunków niezbędnych do uzyskania płatności. Do nowych potrzeb nie był jeszcze dostosowany również
system informatyczny, a czynności audytowe, poprzedzające
uzyskanie akredytacji, wszczęte zostały zaledwie 25 lipca.
Zauważyć trzeba również, że dokonane płatności stanowią jedynie część kosztów obsługi zalesień, bowiem beneficjentom wypłacane będą świadczenia pieniężne przez
20 lat. W tej sytuacji każde opóźnienie na którymś z etapów
załatwiania wniosków i każde zaniedbanie narusza interes
producentów rolnych, którzy zmuszeni są do dłuższego
oczekiwania na wypłatę przysługujących im świadczeń.

Państwo
gospodarne

3.

Wprowadzenie
Wyniki
wa¿niejszych
kontroli
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Wprowadzenie
Za gospodarne uznać można państwo, w którym publiczny majątek wykorzystywany jest możliwie najefektywniej,
w zarządzaniu respektowane są prawa ekonomii, zasady rzetelności i racjonalnego działania, a osiągnięte w ten sposób dochody służą finansowaniu realizacji ważnych społecznie celów ku pożytkowi publicznemu. Urzeczywistnianie
idei państwa gospodarnego wymaga również przeciwstawiania się wszelkim próbom przysparzania nieuzasadnionych,
a tym bardziej sprzecznych z prawem korzyści podmiotom i osobom prywatnym, czy podejmowania decyzji nieuwzględniających publicznego interesu.
W jakim stopniu zasady te są nie tylko ogólnym drogowskazem, ale i wytycznymi, którymi administracja publiczna
kieruje się w praktycznym działaniu? Przesłanek umożliwiających podjęcie próby odpowiedzi na to pytanie dostarczyły
kontrole przeprowadzone w takich obszarach badań kontrolnych jak zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Skarbu
Państwa, majątkiem samorządowym i przedsiębiorstw państwowych; procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów Skarbu Państwa i komunalnych; rozwój i utrzymanie infrastruktury.

3.

Jeśli chodzi o zarządzanie publicznym majątkiem, zakończone w 2008 r. kontrole dostarczyły w tej mierze licznych
przykładów, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do tych pierwszych zaliczyć można zbywanie mieszkań zakładowych przez spółki z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Proces pozbywania się odziedziczonych po gospodarce
socjalistycznej, a obecnie przysparzających jedynie kłopotów składników majątkowych odbywał się sprawnie, z pełnym
respektowaniem przepisów oraz praw i interesów dotychczasowych użytkowników. Jedynie stosunkowo drobne uchybienia popełniła Agencja Mienia Wojskowego, sprzedając na preferencyjnych warunkach lub przekazując w formie
darowizny, dzierżawy lub użyczenia znajdujące się w jej dyspozycji nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Przeważnie zgodnie z przepisami sprzedawane i wydzierżawiane były także nieruchomości rolne
znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, choć można mieć zastrzeżenia do efektywności stosowanych form egzekwowania należności od nabywców i dzierżawców; mało skuteczna była też kontrola nad sposobem
korzystania z dzierżawionych nieruchomości i wywiązywaniem się z postanowień zawartych umów. Więcej niestety było
przypadków działań nieprzemyślanych, niegospodarnych, które zamiast przynosić zysk, powodowały szkody.
Niekompetencja, błędne decyzje gospodarcze, nieprofesjonalne działania zarządów trzech spółek, do których
wniósł majątek Skarbu Państwa były Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, spowodowały wielomilionowe
straty sięgające 60% pierwotnej wartości owego majątku. Mimo to członkowie rad nadzorczych i zarządów pobierali
wysokie wynagrodzenia, ustalane niezależnie od sytuacji finansowej spółek, a w przypadku zaprzestania pełnienia dotychczasowych funkcji otrzymywali sute odprawy i wynagrodzenia w ramach umów o zakazie konkurencji, do czego nie
było żadnych podstaw. Spóźnione, opieszale i niekonsekwentnie prowadzone działania prywatyzacyjne, a następnie
nieliczenie się z realiami gospodarczymi i zmieniającymi się warunkami prowadzenia działalności, stanowiły z kolei
przyczyny pogarszania się sytuacji ekonomicznej, narastania zadłużenia i na koniec upadłości Zakładów Mięsnych
Płock SA. Kilkuletnia agonia przedsiębiorstwa okazała się kosztowna dla budżetu, a udzielona pomoc publiczna jedynie
powiększyła straty. Zarząd spółki starał się wszelkimi sposobami przedłużyć jej egzystencję kosztem ponoszonych
przez budżet strat. Celem zabiegów było zatem odwleczenie momentu likwidacji przedsiębiorstwa, a nie produkcja
i wypracowany dzięki niej zysk.
Uwagę zwraca fakt, iż kontrolowane podmioty przez wiele lat funkcjonowały ze stratami, których ponoszenia nie
usprawiedliwiały realne perspektywy rozwojowe, przygotowywane przedsięwzięcia inwestycyjne, ani względy społeczne. Wynikały one jedynie z doraźnych, partykularnych celów podmiotów gospodarczych, a dokładniej – ich kierownictw
i przedkładania interesu własnego nad publiczny. Wspólna jest również przyczyna utrzymywania się podobnych praktyk. Jest nią niedostatek nadzoru i kontroli oraz brak zdecydowanej reakcji resortu Skarbu Państwa, wskutek czego
nie zastały podjęte w porę niezbędne działania. Kontrole wykazały, iż Minister Skarbu Państwa nie wykonał uchwały
Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie likwidacji dwóch spośród spółek, do których majątek wniósł w połowie lat 90. były
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Także kolejni szefowie resortu skarbu nie poczynili w tym kierunku
odpowiednich kroków, co uchroniłoby Skarb Państwa przed dalszymi stratami. Jeszcze bardziej rażące były zaniedba256

nia wspomnianego resortu w stosunku do Zakładów Mięsnych Płock, nad którymi Minister Skarbu Państwa sprawował
bezpośredni nadzór, mając do dyspozycji zarówno ministerialne departamenty, jak i swoich reprezentantów w radzie
nadzorczej.
Równie szkodliwe dla gospodarki i budżetu skutki jak celowe działania podejmowane wbrew interesowi publicznemu,
może mieć nieudolność, brak profesjonalizmu, czy też utrzymywanie niewydolnych struktur organizacyjnych, utrudniających danej jednostce wypełnianie nałożonych na nią obowiązków. Ten ostatni przypadek miał miejsce w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która nie zmieniła swojej formuły organizacyjnej mimo znacznego poszerzenia
zakresu działania. Obecnie, odpowiadając zarówno za inwestycje drogowe, w tym budowę autostrad, jak i za remonty
oraz utrzymanie dróg, stała się niesprawna instytucjonalnie i wyczerpała możliwości realizacji dużych drogowych projektów inwestycyjnych. Wszystko to stawia pod znakiem zapytania realność wykonania rządowego programu budowy dróg
krajowych i autostrad na lata 2008-2012. Administracja publiczna nie była również w stanie zapewnić właściwej jakości
robót wykonywanych na drogach publicznych. Oznacza to konieczność przeprowadzenia remontów znacznie szybciej
niż pierwotnie zakładano i pociągnie za sobą dodatkowe koszty, których można byłoby uniknąć, gdyby zarządy dróg
właściwie nadzorowały prowadzone prace i potrafiły odpowiednio zdyscyplinować wykonawców.
Brakiem dbałości o powierzone mienie i elementarnej choćby gospodarności wykazywały się zarówno podmioty
państwowe, jak i samorządy, szczególnie w odniesieniu do zarządzania nieruchomościami. Często było to określenie
na wyrost, jeśli pod pojęciem zarządzania rozumieć zamierzone działania, mające prowadzić do wytyczonego celu. Wykonywane czynności często nie wynikały z określonej strategii, czy też przygotowanego i realizowanego konsekwentnie
planu wykorzystania publicznego majątku, ale stanowiły raczej zbiór nieskoordynowanych działań, w których najwięcej było improwizacji i przypadkowości. Liczne uchybienia i nieprawidłowości przy sprzedaży, zbywaniu nieruchomości w trybie bezprzetargowym, oddawaniu ich w najem i dzierżawę, dokonywaniu remontów i modernizacji zasobów
mieszkaniowych, ustalaniu kwot czynszów, windykacji zaległości itp. dowodzą, iż zarządzający nie starali się podnieść
dochodów ani ograniczyć ponoszonych kosztów.
Nie sposób uznać za gospodarne zakupów dokonanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dla potrzeb
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Nie dość, że nabyty sprzęt i urządzenia nie wchodziły w zakres zadania ujętego
w kontrakcie wojewódzkim, jakim była rozbudowa portu lotniczego, to nie były one wykorzystywane, zaś sam przetarg
przeprowadzono w pośpiechu, aby zdążyć wydać środki przed upływem roku budżetowego, przekraczając przy tym
wszelkie przepisy regulujące sferę zamówień publicznych.
Ciągle budzi uwagi przebieg procesów restrukturyzacji, tak całych sektorów gospodarki, jak i pojedynczych podmiotów. Mimo upływu wielu lat od początków transformacji ustrojowej i nagromadzenia się licznych pozytywnych i negatywnych doświadczeń, nie poprawiło się tempo tych procesów, ani ich efekty, nadal też popełniane są podobne błędy.
Zakończone w 2008 r. kontrole, które objęły m.in. prywatyzację i restrukturyzację dwóch ważnych gałęzi przemysłu
– wielkiej syntezy chemicznej oraz sektora farmaceutycznego – dostarczyły kolejnych tego dowodów. W obu przypadkach dał znać o sobie charakterystyczny mankament wielu procesów przekształceń własnościowych: brak jasnej, spójnej koncepcji oraz konsekwencji i zdecydowania w jej realizacji. Na ich przebieg negatywny wpływ miała też opieszałość
w działaniach, wskutek czego pogarszała się sytuacja ekonomiczno-finansowa restrukturyzowanych podmiotów, liczne
wątpliwości budził sposób prowadzenia negocjacji z potencjalnymi inwestorami, wycena wartości przedsiębiorstw, zakres usług zlecanych firmom doradczym, bierność organów założycielskich. Chęć osiągnięcia jednocześnie kilku, często
sprzecznych ze sobą celów powodowała, że przyjęte założenia od początku były nierealne, a trwanie przy nich mimo
głosów krytycznych i oczywistych oznak, że wybrana droga prowadzi na manowce, z góry skazywało całe przedsięwzięcie na niepowodzenie.
W przypadku sektora farmaceutycznego zignorowany został fakt, iż największe i najsilniejsze ekonomicznie przedsiębiorstwa sprywatyzowano już w latach 90., pozostałe zaś, nawet gdyby połączyły swoje siły, nie stanowiły poważnej
konkurencji dla mocno już usadowionych na polskim rynku zagranicznych koncernów. Rządowa Strategia dla przemysłu
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farmaceutycznego, zakładająca stworzenie silnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej o charakterze narodowym, zawierała głównie życzenia i oczekiwania. Nie została w niej natomiast sprecyzowana koncepcja konsolidacji sektora, a jedynie
wskazane trzy możliwości w tym względzie. Minister Skarbu Państwa, bez uprzedniego przeprowadzenia niezbędnych
analiz, bez poważnych konsultacji, forsował koncepcję utworzenia holdingu. Podmiot taki powstał, jednak wskutek oporu
niechętnych konsolidacji zarządów i związków zawodowych spółek wchodzących w jego skład, stanowił pustą strukturę organizacyjną pozbawioną realnego wpływu na zarządzanie zakładami, których był większościowym właścicielem.
Ostatecznie proces konsolidacji zakończył się niepowodzeniem, prywatyzacja Polskiego Holdingu Farmaceutycznego
SA nie doszła do skutku, nie zrealizowano Strategii, ani nie osiągnięto spodziewanych korzyści.

3.

Równie długą i skomplikowaną historię miała prywatyzacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej. Także i te działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie zostały osiągnięte zakładane cele, zarówno jeśli chodzi o doprowadzenie do powstania pożądanej struktury własnościowej, jak i o zasilenie budżetu państwa planowanymi przychodami.
W konsekwencji zbyt późno rozpoczętych i ospale prowadzonych działań Skarb Państwa nadal pozostał większościowym właścicielem czterech spośród sześciu spółek tego sektora. Zupełnie chybiona okazała się koncepcja powierzenia
prywatyzacji zakładów państwowej spółce Nafta Polska, która nie była przygotowana do przeprowadzenia tak dużego
przedsięwzięcia, większość swoich obowiązków scedowała na firmy doradcze, a zaproponowana przez nią procedura
wyboru inwestorów nie skłaniała ich do konkurowania między sobą i nie zapewniała uzyskania maksymalnej ceny za
sprzedawane akcje.
Wśród doświadczeń pozytywnych wymienić należy efekty prywatyzacji prowadzonych w trybie oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, zwanym też leasingiem pracowniczym. Spółki z udziałem pracowników w większości osiągały zadowalające wyniki finansowe i wywiązywały się ze swoich zobowiązań. Metoda ta była jednak skuteczna
tylko w przypadku prywatyzacji niewielkich podmiotów, których organami założycielskimi byli najczęściej wojewodowie,
charakteryzowała się też stosunkowo niską efektywnością przychodów z prywatyzacji, nawet jeśli uwzględnić fakt, iż we
wszystkich zbadanych postępowaniach ceny umowne za korzystanie z przedsiębiorstw były wyższe od minimalnych
wycen ich wartości. Nie udało się natomiast uniknąć, podobnie jak w przypadku wielu innych procesów przekształceń
własnościowych, nadmiernego przeciągania się postępowań. Wprawdzie czas trwania poszczególnych etapów był uzależniony od wielu czynników, m.in. od prawidłowości złożonych wniosków, uzgodnień pakietów socjalnych ze związkami
zawodowymi, czasu na zawiązanie spółki pracowniczej i zgromadzenie odpowiedniego kapitału, zaś ustawodawca nie
określił ram czasowych dla postępowań prywatyzacyjnych, tym niemniej trudno uznać za prawidłowe prowadzenie ich
niekiedy przez ponad 3, a nawet 4 lata (termin krótszy niż rok zdarzał się jedynie incydentalnie). W tym czasie dezaktualizowały się wyceny i analizy, mogła zmienić się sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa i jego pozycja rynkowa.
Zbyt późne rozpoczynanie przekształceń własnościowych, zwlekanie z podjęciem koniecznych decyzji, powolność
prowadzonych postępowań, niepodyktowane na ogół żadnymi realnymi względami, stały się nieodłączną cechą niemal
wszystkich procesów prywatyzacyjnych i jak dotąd nie znaleziono na to skutecznej rady.
Nadal w niezadowalającym stanie znajduje się infrastruktura techniczna. W poprzednich latach NIK znaczną część
swego potencjału kontrolnego poświęciła szeroko pojętym badaniom funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego. Wypływające z nich wnioski były mało optymistyczne. Nie tylko nie udaje się nadrabiać narosłych latami opóźnień, ale nie zostały nawet opracowane skuteczne rozwiązania organizacyjne i finansowe pozwalające spodziewać się
w najbliższej przyszłości radykalnej zmiany tego stanu.
Zakończone w 2008 r. kontrole wykazały z kolei, że braki i zapóźnienia w dziedzinie infrastruktury stały się czynnikiem hamującym rozwój gospodarki morskiej. W ostatnim dziesięcioleciu polskie porty przegrywały rywalizację z portami innych państw nadbałtyckich, głównie z powodu przestarzałej infrastruktury, braku łatwego dostępu od strony morza
i lądu oraz niedostatku nowoczesnych usług portowych. Infrastruktura w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej była w znacznym stopniu zdekapitalizowana, baseny portowe miały zbyt małą głębokość, nabrzeża
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– niewystarczającą długość, a place składowe – niedostateczną wytrzymałość. Obrazu sytuacji dopełnia zły stan dróg
prowadzących do portów morskich oraz stale pogarszający się stan linii kolejowych. Spowodowało to zmniejszenie
prędkości pociągów, ograniczanie dopuszczalnych nacisków na szyny, a nawet zamknięcie jednego z połączeń kolejowych. Należy zaznaczyć, że mimo ogromnych potrzeb modernizacyjnych i inwestycyjnych podmioty, które finansowały
tego rodzaju działalność, nie wykorzystywały całości posiadanych w swojej dyspozycji środków, zarówno własnych, jak
i środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy UE.
Lepiej natomiast przedstawiało się wykorzystanie środków publicznych, m.in. pochodzących z unijnego Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa, na infrastrukturę w portach rybackich. Środki te zostały w całości rozdysponowane na projekty związane głównie z ich rozbudową i modernizacją, służące poprawie warunków postoju i obsługi
statków rybackich.

3.
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ważniejszych kontroli
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Niespójność w systemie gospodarowania nieruchomościami niezbędnymi dla realizacji zadań naczelnych
i centralnych organów państwa wykazała kontrola wykorzystania nieruchomości Skarbu Państwa położonych na
terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób prawnych [por.
zał. nr 4, str. 7].
W myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, główna rola w procesie gospodarowania nieruchomościami
na potrzeby administracji rządowej szczebla centralnego
przypadała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Prezydentowi m.st. Warszawy, jako staroście realizującemu zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące
gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W przepisach prawa nie określono jednak szczegółowo czynności,
jakie powinien realizować minister w celu wypełnienia obowiązków określonych w ustawie. Zdaniem NIK, do rzetelnej
i skutecznej realizacji zadań Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji konieczne było co najmniej posiadanie pełnych i aktualnych informacji o nieruchomościach już wykorzystywanych (w tym odpłatnie wynajmowanych) przez ww.
urzędy, ich statutowych potrzebach oraz o nieruchomościach, które mogłyby być wykorzystane na zaspokojenie
tych potrzeb. Bez wspomnianych danych nie było możliwe
prowadzenie niezbędnych, w ocenie NIK, analiz i planowanie wykorzystania dostępnych nieruchomości stosownie do
zgłaszanych potrzeb. Nie było także możliwe oszacowanie
skutków finansowych dla budżetu państwa wynajmu nieruchomości na potrzeby urzędów. Taka baza danych powinna
być prowadzona we współpracy z innymi organami, które
gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności z Prezydentem m.st. Warszawy. Jednak współpraca między tymi podmiotami nie była właściwa.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie gromadził, a co za tym idzie nie posiadał pełnych informacji
o nieruchomościach należących do zasobu Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy, pod
kątem możliwości ich wykorzystania na potrzeby statutowe
ministerstw i urzędów centralnych. Nie gromadził także pełnych danych o nieruchomościach już wykorzystywanych
przez te podmioty, w tym o nieruchomościach odpłatnie
wynajmowanych i wydatkach poniesionych na ten cel. Wynikający z powyższych zaniechań brak danych o wielkości
i kosztach wynajmu powierzchni będącej w dyspozycji ministerstw i urzędów centralnych, jak i powierzchni możliwej do
zagospodarowania na ich potrzeby, uniemożliwiał ministrowi
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rzetelne i skuteczne wykonywanie obowiązków określonych
w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Natomiast prawidłowo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wypełniał swoje powinności związane z oddawaniem w trwały zarząd nieruchomości dla ministerstw i urzędów centralnych.
Z kolei w przygotowanych przez m.st. Warszawa planach
wykorzystania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa, nie
wskazywano gruntów, budynków i lokali przewidzianych lub
nadających się do użytkowania przez ministerstwa i urzędy
centralne. Prezydent stolicy nie informował również Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o łącznej wielkości zasobu nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie
miasta. Jednocześnie Urząd m.st. Warszawy wykorzystywał
takie nieruchomości na potrzeby swoich komórek organizacyjnych, chociaż ministerstwa i urzędy centralne bezskutecznie zwracały się o wskazanie powierzchni na ich potrzeby statutowe. Sytuację dodatkowo utrudniał brak w Urzędzie
m.st. Warszawy jednolitej dla wszystkich dzielnic ewidencji
gruntów i budynków, stanowiącej podstawę bieżącej informacji o posiadanym zasobie nieruchomości. Istniejące w 18
dzielnicach odrębne bazy danych prowadzone były przy
użyciu trzech różnych, niekompatybilnych systemów informatycznych, co uniemożliwiało generowanie jednolitych,
wiarygodnych zestawień statystycznych oraz raportów.
Jako celowe i rzetelne ocenione zostały natomiast działania zdecydowanej większości ministerstw i urzędów centralnych, a także państwowych osób prawnych – Agencji
Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych – podejmowane w celu pozyskania nieruchomości na własne
potrzeby. Z wyjątkiem jednego przypadku, NIK nie wniosła
uwag do prawidłowości wydatkowania przez kontrolowane
ministerstwa i urzędy centralne środków publicznych na
ten cel. Wyboru nieruchomości mających być przedmiotem
najmu lub zakupu dokonywano na podstawie analizy ofert,
z których wybierano propozycję najkorzystniejszą, zachowując zasady konkurencyjności. W zawieranych z kontrahentami umowach prawidłowo zabezpieczano interesy Skarbu
Państwa. Stwierdzone nieprawidłowości w zarządzaniu
nieruchomościami przez ministerstwa i urzędy centralne
polegały głównie na niezawieraniu właściwych porozumień
przy użyczaniu lokali oraz niedochodzeniu należności z tytułu zwrotu kosztów eksploatacyjnych, wynajmowaniu lub
użyczaniu części nieruchomości bez prawem wymaganej
zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwracał też uwagę przypadek korzystania przez jeden z urzędów
(będących jednostką Skarbu Państwa) z nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa na podstawie umowy najmu. Umowa taka była w ocenie NIK bezskuteczna i można
uznać, że m.st. Warszawy uzyskało z tego tytułu nienależne

dochody. W ocenie NIK, właściwą formą pozyskania tej nieruchomości było ustanowienie na niej trwałego zarządu.

2. Nie wzbudziły tym razem uwag inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem kapitału Skarbu
Państwa [por. zał. nr 4, str. 15]. Poprzednia kontrola z 2003 r.
ujawniła w tej dziedzinie nieprawidłowości. Wskutek niewłaściwego przygotowania i nietrafnej oceny efektywności działalności inwestycyjnej, banki nabywały udziały w podmiotach
o podwyższonym ryzyku, które nie zostało zrównoważone
odpowiednimi zabezpieczeniami. Inwestycje nie zawsze
były dostatecznie monitorowane, a decyzje o wycofaniu
się z niekorzystnych przedsięwzięć podejmowane na czas.
Z analizy przedkontrolnej wynikało wprawdzie, że sytuacja
finansowa banków uległa poprawie, tym niemniej tworzone
były odpisy aktualizacyjne związane z deprecjacją wartości
posiadanych przez nie papierów wartościowych, co mogło
wskazywać na nierentowność niektórych inwestycji.
Kontrola przeprowadzona w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA, Banku Gospodarstwa Krajowego,
Banku Pocztowym SA oraz Banku Ochrony Środowiska SA
nie potwierdziła tych obaw. Znaleziono jedynie nieznaczne
uchybienia, niemające wpływu na wyniki finansowe kontrolowanych banków. W ocenie NIK, banki właściwie zarządzały
ryzykiem związanym z inwestycjami kapitałowymi, a stosowane procedury skutecznie ryzyko to ograniczały. Wszystkie
posiadały regulacje wewnętrzne określające zasady dokonywania inwestycji kapitałowych, dostosowane do skali prowadzonej przez nie działalności. Regulacje te, w opinii NIK,
pozwalały na prawidłowe sprawowanie nadzoru nad działalnością inwestycyjną.
Każdy spośród kontrolowanych banków miał ustalone
wewnętrzne limity inwestycyjne dla poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. Limity te, a także limity koncentracji określone w ustawie Prawo bankowe, nie były przekraczane. Banki inwestowały w dłużne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa, samorządy, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą (obligacje korporacyjne) oraz banki komercyjne. Decyzje o nabyciu dłużnych
papierów wartościowych podejmowane były zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, po przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej emitenta.
W objętym kontrolą okresie (styczeń 2004 r. – 30 czerwca 2008 r.), poza jednym przypadkiem banki nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. W ich posiadanie wchodziły
wskutek dokapitalizowania lub zamiany wierzytelności na
akcje spółek w wyniku postępowania układowego, a posiadane akcje i udziały w spółkach, zgodnie ze swoimi politykami inwestycyjnymi, sukcesywnie sprzedawały. Trzy spośród

czterech badanych banków inwestowały w podmioty podporządkowane. Inwestycje te miały na celu przede wszystkim poszerzenie oferty produktów oraz pozyskanie nowych
klientów. Łącznie banki zainwestowały środki w 24 podmioty. Inwestycje te nie budziły zastrzeżeń, zarówno jeśli chodzi
o sposób ich przeprowadzenia, jak i skuteczność nadzoru
nad podmiotami zależnymi.

3. Przyczyny i okoliczności prowadzące prostą drogą do upadłości przedsiębiorstwa przedstawione zostały
w ustaleniach kontroli funkcjonowania Zakładów Mięsnych Płock SA [por. zał. nr 4, str. 26]. Zdaniem NIK, skumulowały się w tym wypadku negatywne skutki wieloletniego nieliczenia się z realiami przez zarząd spółki oraz braku
właściwego nadzoru właścicielskiego ze strony Ministerstwa
Skarbu Państwa.
Działania prywatyzacyjne MSP wobec ZM Płock były
niekonsekwentne, prowadzone opieszale, brakowało w nich
zdecydowania i określonej koncepcji. Po pierwszej, nieudanej próbie prywatyzacji w 2002 r., ministerstwo (aż do września 2007 r.) zaprzestało dalszych starań w tym kierunku,
mimo że wiadome było, iż spółka w dotychczasowej formule
zaprzestanie działalności najpóźniej w listopadzie 2007 r.,
kiedy to upływał ostateczny termin dostosowania obiektów
produkcyjnych do wymagań unijnych. MSP zbywało jednak
milczeniem listy intencyjne potencjalnych inwestorów, nie
udzieliło też odpowiedzi na oferty prywatyzacyjne złożone przez trzy zainteresowane podmioty w 2004 r. Podjęta
w 2008 r. druga próba znalezienia inwestora nie miała realnych szans powodzenia, ponieważ inspekcja weterynaryjna
w grudniu 2007 r. zatrzymała produkcję w ZM Płock.
Resort skarbu nie reagował też w sposób zdecydowany
na pogarszającą się sytuację ekonomiczno-finansową spółki. Walne zgromadzenie akcjonariuszy na wniosek zarządu,
bezkrytycznie przyjmując, że uzyskanie uprawnień unijnych
automatycznie spowoduje odzyskanie rentowności, czterokrotnie zdecydowało o przedłużeniu działalności ZM Płock,
czego jedynym efektem było powiększenie strat o 11 mln zł.
Nie poprawiła sytuacji także udzielona w 2003 r. pomoc
publiczna w wysokości 5,9 mln zł, niewystarczająca do przeprowadzenia gruntownej modernizacji zakładu. W praktyce
korzyść odniosły tylko kredytujące spółkę banki, które mogły
wycofać pożyczone środki.
NIK negatywnie oceniła sposób opracowywania i realizacji przez spółkę w latach 2002-2007 harmonogramu
dostosowania do wymagań unijnych. Zarząd nie przeprowadził analizy opłacalności inwestowania w istniejące obiekty
produkcyjne ani kompleksowej oceny zasadności prowadzenia prac dostosowawczych. Poważne wątpliwości w tym
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względzie zgłaszali wizytujący zakład reprezentanci UE. Ich
zdaniem liczne braki, a także struktura i stan zakładu powodowały, że należałoby raczej wybudować nowy zakład
niż modernizować istniejący. O celowości dostosowania do
unijnych wymagań przestarzałych obiektów, wymagających
daleko idących i bardzo kosztownych zmian, krytycznie wypowiadał się również Główny Lekarz Weterynarii. Zarząd
spółki nie podzielał jednak tego stanowiska i nadal forsował
nierealne koncepcje.
W kolejnych prognozach, stanowiących podstawę programów działania spółki, zarząd ZM Płock przyjmował zawyżone plany sprzedaży oraz wyników finansowych. Rezultatem niesumiennego planowania była zbyt optymistyczna
ocena możliwości realizacji programów restrukturyzacyjnych.
W rzeczywistości wnioski zarządu o przedłużanie funkcjonowania nieefektywnej spółki nie były oparte na żadnych wiarygodnych przesłankach poprawy jej pozycji rynkowej, nie
brały pod uwagę możliwości dalszego finansowania działalności ani szans pozyskania środków na modernizację. Wiele
wskazuje na to, iż były to działania pozorne. Sposób opracowania harmonogramów dostosowawczych może świadczyć,
że traktowano je jedynie jako pretekst do uzyskania zgody
na przejściowe odstępstwa od stosowania norm unijnych
w celu przedłużenia o kolejny okres egzystencji zakładu.
Nierzetelne działania zarządu tolerowane były przez nadzór
weterynaryjny szczebla powiatowego, który sprzyjał ukrywaniu faktycznego stanu obiektów produkcyjnych spółki.
Wobec upadłości ZM Płock SA, NIK nie formułowała
wniosków pod adresem zarządu. Jednak ustalenia kontroli
wskazują na potrzebę podjęcia przez Skarb Państwa działań
poprawiających skuteczność nadzoru właścicielskiego, dokładniejszego weryfikowania opracowywanych przez podmioty gospodarcze programów i koncepcji, a przede wszystkim
oparcia podejmowanych decyzji na racjonalnych podstawach.
Realizacja powyższych wniosków może być szczególnie istotna w przypadku innych podmiotów zagrożonych upadłością.

4.

Zdecydowanie negatywnie oceniła NIK efektywność wykorzystania majątku Skarbu Państwa wniesionego przez byłego Ministra Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą [por. zał. nr 4, str. 23] do spółek prawa handlowego: Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej sp. z o o.,
Polskiego Funduszu Gwarancyjnego SA i Chemii Polskiej
sp. z o.o. w latach 1995-1996. Wartość księgowa tego majątku na koniec 2006 r. zmniejszyła się nominalnie o ponad
60% – z 545 mln zł do 208,5 mln zł. Sytuacja taka była
konsekwencją podjęcia przez wymienionego ministra niekorzystnych dla Skarbu Państwa postanowień, a następnie
niegospodarności władz spółek.
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Zakończona w kwietniu 1999 r. kontrola NIK wykazała,
że wbrew stanowisku Prezesa Rady Ministrów były Minister
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, jako reprezentant
Skarbu Państwa podejmował na walnych zgromadzeniach
lub zgromadzeniach wspólników decyzje, w których wyniku
podwyższony został we wspomnianych spółkach kapitał zakładowy. Skarb Państwa obejmował w nich udziały, jednak
w konsekwencji przeprowadzonych operacji kapitałowych,
mimo zaangażowania znacznego majątku, stał się w MKG
oraz w Chemii Polskiej udziałowcem mniejszościowym, tracąc nad nimi kontrolę. Brzemienny w skutki okazał się również
fakt, iż Minister Skarbu Państwa nie wykonał uchwały Rady
Ministrów z grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji PFG i MKG.
Stwierdzono, że poniesione straty stanowiły rezultat
błędnych decyzji gospodarczych i nieprofesjonalnych działań zarządów spółek. Nie realizowały one swoich zadań
statutowych w postaci działalności poręczeniowej i inwestycyjnej, prowadziły natomiast samodzielnie operacje giełdowe, do czego nie były przygotowane, szczególnie kadrowo.
W rezultacie w latach 1999-2007 wartość portfela akcji posiadanych przez Chemię Polską oraz Międzynarodową Korporację Gwarancyjną, która według notowań Warszawskiego Indeksu Giełdowego winna wzrosnąć ponadtrzykrotnie,
spadła z 156,5 mln zł do zaledwie 74,5 mln zł. Kolejne straty
przyniosła większość pozostałych inwestycji kapitałowych
obu spółek, które angażowały znaczne środki bez rzetelnej
analizy opłacalności poszczególnych przedsięwzięć. NIK
szacuje, że środki w wysokości 171 mln zł zainwestowane w akcje lub udziały firm Forcan SA, Senator SA i EHS
Merkury sp. z o.o. oraz wydatkowane na dalsze ich finansowanie, ulokowane na rachunkach bankowych, przyniosłyby
prawie 70 mln zł zysku, zamiast ponad 135 mln zł strat. Poważne potencjalne zagrożenie dla majątku spółek stanowi
pojawienie się żądań wykupu weksli PFG i MKG, których
autentyczność oraz wysokość kwot, na jakie opiewają, nie
zostały jak dotąd bezspornie ustalone.
Mimo takich rezultatów prowadzonej działalności, członkowie rad nadzorczych i zarządów kontrolowanych podmiotów otrzymywali wysokie wynagrodzenia, których poziom
nie był powiązany z sytuacją finansową spółek i osiąganymi
przez nie wynikami. Zdaniem NIK, nie było także podstaw
do zawierania z członkami zarządów umów o zakazie konkurencji, ani do wypłacania wysokich odpraw. Kontrola ujawniła również mechanizmy wskazujące na wykorzystywanie
majątku Skarbu Państwa do czerpania korzyści majątkowych
przez grupę osób zarządzających kontrolowanymi spółkami.
Jednoczesne zajmowanie przez te same osoby różnych stanowisk w organach spółek zależnych Chemii Polskiej oraz
w MKG i PFG tworzyło sieć wzajemnych powiązań i pod-

ległości, umożliwiając podejmowanie decyzji we własnych
sprawach i pobieranie wynagrodzeń z kilku źródeł.
Wyniki kontroli wskazują na brak skutecznego nadzoru
Ministra Skarbu Państwa nad działaniami zarządów i rad
nadzorczych wymienionych podmiotów. Kolejni szefowie
tego resortu nie wykorzystali odzyskanej w lutym 2002 r.
kontroli nad spółkami i nie podjęli kroków chroniących Skarb
Państwa przed dalszymi stratami. Nie dość, że likwidacja
Chemii Polskiej i MKG zapobiegłaby stratom majątkowym
wielkiej wartości, to nie powstałyby również zagrożenia
z tytułu zobowiązań wekslowych. NIK uznała za konieczne
podjęcie przez Ministra Skarbu Państwa bezzwłocznych
działań w tym kierunku.

5.

Kontrola sprawności instytucjonalnej Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań ustawowych [por. zał. nr 4, str. 32] pozwoliła
stwierdzić, iż formuła organizacyjna tej instytucji stała się
niewydolna, wskutek czego nie jest ona w stanie sprostać
nałożonym na nią obowiązkom. Obecnie odpowiada zarówno za utrzymanie i remonty większości dróg krajowych,
jak i za budowę nowych dróg i autostrad, co jest zadaniem
znacznie przekraczającym jej możliwości.
Pogarszający się stan dróg krajowych zwiększył potrzeby
remontowe, zaistniała również konieczność dostosowania sieci drogowej do unijnych standardów. Mimo iż obciążenie obowiązkami znacznie wzrosło, struktura instytucjonalna GDDKiA
nie została zmieniona od 2002 r., stosownie do nałożonych
zadań. Jej sprawność instytucjonalną obniżały dodatkowo
braki w przygotowaniu organizacyjnym i kadrowym, a także
spory kompetencyjne i niedostateczna współpraca między
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. W rezultacie nie
była wykonywana część ustawowych zadań, m.in. związanych
ze współpracą z samorządami terytorialnymi przy rozbudowie
i utrzymaniu dróg, koordynacją robót, organizacją ruchu na
drogach, czy ochroną obiektów zabytkowych.
Ustalono, że ani jedno z 12 opracowań dotyczących
sieci drogowej, wykonanych w GDDKiA w latach 2006-2007,
nie zostało przekazane organom odpowiedzialnym za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego. Nie
zostały też opracowane procedury określające działania
związane z nabywaniem nieruchomości na budowę dróg
oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru, co spowodowało, że
GDDKiA nie posiadała informacji o liczbie i powierzchni zakupionych nieruchomości, wszczętych postępowaniach wywłaszczeniowych, nieruchomościach zbędnych i sposobach
ich zagospodarowania itp. Nie mogła zatem skutecznie kontrolować przebiegu procesów poprzedzających rozpoczęcie
prac budowlanych.

Wskutek niedostatecznego nadzoru i nieprawidłowości
w przygotowaniu, inwestycje drogowe przebiegały ze znacznymi opóźnieniami. W konsekwencji ani na budowę, ani na
utrzymanie dróg nie wydatkowano znacznej części zaplanowanych środków pochodzących z budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego oraz UE. W 2006 r. na budownictwo drogowe wykorzystano jedynie 64,5% dostępnych
środków, zaś na autostrady zaledwie nieco ponad 60%.
Podobna sytuacja powtórzyła się w 2007 r., kiedy to w ciągu
trzech kwartałów na budownictwo drogowe spożytkowano
42,5%, planowanych środków, w tym na autostrady 30,9%.
Podstawowe przyczyny takiego stanu – przedłużające się
postępowanie przetargowe, brak decyzji lokalizacyjnych,
środowiskowych i wywłaszczeniowych, konieczność wprowadzenia do dokumentacji zmian i uzupełnień, opóźnienia
w uzyskaniu pozwolenia na budowę – najczęściej miały swe
źródło w nieprzygotowaniu organizacyjnym GDDKiA do wykonywania powierzonych jej zadań i nierzetelnym ich wypełnianiu.
Prawdą jest, że inwestycje drogowe napotykały na liczne przeszkody, do których zaliczyć trzeba brak ciągłości
rządowych programów budowy autostrad, bariery prawne
w postaci niektórych przepisów z dziedziny zamówień publicznych oraz ochrony środowiska, a także brak spójnego
modelu finansowania budowy autostrad i dróg ekspresowych. Wyniki obecnej kontroli, podobnie jak i poprzednich
badań poświęconych realizacji rządowych programów
budowy autostrad wskazują jednak, iż opóźnienia i nieprawidłowości w tym względzie spowodowane były głównie
niewydolnością struktury instytucjonalnej GDDKiA. Dalsze
jej utrzymywanie w obecnym kształcie stawia pod znakiem
zapytania realność rządowego Programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2008-2012, na którego wykonanie przeznaczona zostanie kwota przekraczająca 121 mld
zł. W ocenie NIK niezbędna jest głęboka reorganizacja tej
instytucji, polegająca na jej podziale na dwie części – jedną
odpowiedzialną za inwestycje drogowe oraz drugą, w której
gestii winno się znaleźć utrzymanie dróg. Zmiany wymagają
również niefunkcjonalne obecnie zasady finansowania budowy i utrzymania infrastruktury drogowej.

6. Kolejny raz NIK zgłosiła uwagi odnoszące się do
działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych [por. zał. nr 4, str. 34]. Kontrola obejmująca okres
lat 2006-2008 (I półrocze) wykazała, że już po upływie około
dwóch lat od odbioru końcowego robót drogowych wystąpiła
znaczna liczba usterek i wad. Stwierdzono je w przypadku
139 zadań na 260 zbadanych.
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Ujawnione usterki, to głównie nierówności poprzeczne
zmniejszające komfort jazdy i powodujące szybsze zużycie
elementów zawieszenia, koleiny, tzw. spękania siatkowe,
nierówno osadzone kratki ściekowe, zapadnięcia chodników
i poboczy. Poważną wadą były odkształcenia nawierzchni,
świadczące o zaniżonych parametrach chemicznych wbudowanych warstw. Pojawienie się tak dużej liczby usterek
na drogach po zaledwie dwuletnim lub nawet krótszym użytkowaniu świadczy o niewłaściwym wykonawstwie, nieodpowiednim nadzorze nad realizacją i odbiorem robót, o nieegzekwowaniu uprawnień gwarancyjnych a także o braku
właściwego utrzymania bieżącego dróg.
Ustalenia kontroli wskazują na istotne nieprawidłowości
w nadzorze inwestorskim. Zarządy dróg nie egzekwowały
od wykonawców udokumentowania, przy jakiej pogodzie
prowadzone były roboty, które można było wykonywać tylko w określonych warunkach atmosferycznych. Nie były też
udokumentowane tzw. roboty zanikające lub ulegające zakryciu, co nie pozwoliło na jednoznaczną ocenę, czy prace
takie w ogóle zostały wykonane, bądź czy przeprowadzono
je zgodnie z projektem. Wykonawcy nie przedkładali deklaracji zgodności z obowiązującymi wymogami materiałów
przed ich wbudowaniem, ani programów jakości. W czasie
obioru końcowego nie był zaś egzekwowany od nich obowiązek przedłożenia kompletu dokumentów określonych
w umowach lub specyfikacjach technicznych, bez czego
niemożliwe było dokonanie prawidłowej oceny realizacji
udzielonego zamówienia publicznego. O nierzetelnym rozliczaniu inwestycji przez skontrolowane zarządy dróg świadczą z kolei m.in. przypadki wypłacania wynagrodzenia za
roboty niewykonane lub wykonane w mniejszym zakresie
niż wynikało to z umowy, nienaliczania lub nieegzekwowania kar umownych, nieterminowego usuwania wad, usterek
i niedoróbek.
Trwałość skontrolowanych dróg po wybudowaniu lub
przebudowie obliczano na 20 lat. Obecny stan techniczny nawierzchni, chodników i poboczy wskazuje jednak, że
będą one wymagały remontów wcześniej niż zakładano,
a w związku z tym pochłoną dodatkowe środki finansowe.
Inne nieprzewidziane koszty ponoszą zarządcy dróg już teraz – z tytułu odszkodowań należnych kierowcom i pieszym,
którzy uszkodzili pojazdy bądź odnieśli obrażenia na drogach
wskutek ich niewłaściwego stanu technicznego. Rekompensaty wypłacone z tego powodu przez skontrolowane zarządy
dróg przekroczyły w latach 2006-2007 8,2 mln zł.
Jedną z przyczyn zaistnienia przedstawionego stanu był
brak szerszego zainteresowania jakością robót drogowych
komórek kontroli wewnętrznej i audytu w skontrolowanych
jednostkach, co pozbawiało ich kierownictwo wiarygod-
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nych informacji o skali i powodach powstawania nieprawidłowości. Istotną rolę odegrał również obecny, bardzo
skomplikowany system prawny. Problematykę dotyczącą
dróg publicznych regulują przepisy 38 ustaw oraz 83 aktów
wykonawczych. Ponadto zagadnienia związane z budową,
remontami i ochroną dróg opisane są szczegółowo w ponad
1,1 tys. Polskich Norm oraz ujęte w około 100 wytycznych,
zaleceniach lub katalogach. Sytuację komplikuje dodatkowo
wprowadzanie do krajowego systemu normalizacyjnego
Norm Europejskich. W rezultacie system ten charakteryzuje
się nadmierną regulacją, przy jednoczesnym rozproszeniu
przepisów, zwłaszcza w kwestii wymagań technicznych.
Duża liczba i różnorodność dokumentów, występujące
w nich sprzeczności oraz brak spójności utrudniają przebieg wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji,
często są też źródłem konfliktów między stronami procesu
inwestycyjnego. W ocenie NIK, sfera ta wymaga szybkiego
uporządkowania.

7.

W zdecydowanej większości zgodnie z przepisami
prowadzone były sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [por. zał. nr 4, str. 62], stanowiące dwie główne formy
gospodarowania mieniem przez Agencję Nieruchomości
Rolnych.
W latach 2004-2007 Agencja sprzedała nieruchomości o powierzchni 424 tys. ha, uzyskując za nie prawie 3,3
mld zł. Wpływy z tego źródła systematycznie rosły, co powodowane było głównie wzrostem cen rynkowych gruntów
rolnych. Sumienniej wnosili należne opłaty nabywcy i dzierżawcy, zmniejszyła się również kwota zaległych należności
z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych. Kontrola wykazała jednak, iż postęp w tym względzie był pozorny – osiągnięty został w znacznej mierze dzięki umorzeniom
części zaległości, odroczeniom terminów płatności, rozkładaniu należności na raty oraz obniżaniu czynszu dzierżawnego. Ogólna suma zaległych należności nadal pozostawała
wysoka. Winna temu była głównie niska efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Dominującą formę
egzekwowania spłaty długów stanowiła długotrwała droga
sądowa, Agencja nie korzystała natomiast z możliwości nadania przez sąd klauzuli wykonalności aktom notarialnym
o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, jaką stwarzał Kodeks postępowania cywilnego.
Badania ujawniły również działania nielegalne, niegospodarne i nierzetelne. W umowach z dzierżawcami nie
zawsze skutecznie zabezpieczano interesy ANR. W postępowaniach poprzedzających zawarcie umowy nie przestrzegano obowiązującego trybu przeprowadzenia przetargów,

niewłaściwie określano wartość przedmiotu dzierżawy oraz
wysokość czynszu. Nieruchomości rolne Zasobu WRSP
przekazywane były w użytkowanie na podstawie umowy
użyczenia, mimo iż takiej możliwości nie przewidywała ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy
ANR nie wyegzekwowała od dzierżawców zwrotu nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy
ha. Pozostawały one nadal w ich władaniu, a Agencja nie
dość, że nie otrzymywała należnego czynszu, to płaciła za
nich podatek rolny. Niektóre przypadki sprzedaży, wydzierżawiania i użyczania nieruchomości Zasobu WRSP, a także
umarzania zaległych należności czy udzielania ulg, mogły
budzić podejrzenie zaistnienia korupcji, ze względu na ignorowanie obowiązujących procedur, uprzywilejowane traktowanie niektórych kontrahentów, czy umożliwianie im wielomiesięcznego nieodpłatnego korzystania z nieruchomości
rolnych.
Kontrolowani dzierżawcy w wielu wypadkach nie wykonywali postanowień zawartych umów. Nie opłacali w terminie czynszu dzierżawnego, podatku rolnego, ani składek na
ubezpieczenie budynków. Bez pisemnej zgody ANR podnajmowali część dzierżawionego majątku lub dokonywali zmiany jego przeznaczenia. Większość z nich nie wywiązywała
się z obowiązku utrzymania we właściwym stanie technicznym przekazanych im budynków i budowli, które pozostawione bez dozoru były dewastowane. Ich stan mógł stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi lub stać się przyczyną
katastrofy budowlanej. O braku książek obiektów budowlanych, czy nieprzekazywaniu do oddziałów terenowych ANR
w wymaganym terminie informacji o dokonywanych remontach nie warto nawet wspominać.
Nie działały prawidłowo używane przez Agencję systemy informatyczne do obsługi ewidencji finansowo-księgowej
oraz sprawozdawczości wewnętrznej. Nie obejmowały one
wszystkich form rozdysponowania nieruchomości z Zasobu
WRSP, a do tego generowały dane niezgodne ze stanem
faktycznym, które były następnie wprowadzane do sprawozdań i raportów.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości świadczą
o braku właściwego nadzoru nad gospodarką nieruchomościami rolnymi. Agencja nie dopełniła wszystkich ciążących
na niej obowiązków, a szczególnie powinności utrzymania
powierzonego jej majątku Skarbu Państwa w jak najlepszym stanie. Rzeczoznawcy majątkowi podczas szacowania
wartości nieruchomości, a także kontrole przeprowadzone
przez oddziały ANR odnotowywały zły stan budynków oraz
zaniedbanie dzierżawionych gruntów. Niepodjęcie w takich
sytuacjach zdecydowanych kroków za-radczych powodowa-

ło obniżenie wartości wspomnianego majątku i przyczyniało
się do postępującej jego degradacji.

8. Mając na względzie wagę i skalę stwierdzonych nieprawidłowości, NIK negatywnie oceniła gospodarowanie
przez Wojskową Agencję Mieszkaniową nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2004-2007 (I kwartał)
[por. zał. nr 4, str. 73]. Nieprawidłowości te, ujawnione we
wszystkich oddziałach regionalnych WAM, miały miejsce
w przypadku sprzedaży i zbywania nieruchomości w trybie
bezprzetargowym, oddawania ich w najem i dzierżawę,
ustalania kwot należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami, dokonywania umorzeń, odroczeń i rozkładania należności na raty, a także przy windykacji zaległości.
Postanowienia zawieranych umów najmu lub dzierżawy
niejednokrotnie naruszały interes Skarbu Państwa. Zdarzało
się, iż stawki opłat czynszowych w umowach najmu komercyjnego lokali mieszkalnych ustalano na niższym poziomie,
niż wynosiły opłaty wnoszone przez oddział WAM do wspólnot mieszkaniowych. Nie były egzekwowane zapisy umów
o waloryzacji stawek czynszu, wpłaceniu kaucji gwarancyjnych, złożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji, czy
ubezpieczeniu lokali przez najemców.
Podejrzenie możliwości zaistnienia korupcji budzić
mogły m.in. stwierdzone przypadki zamiany nieruchomości z podmiotem prywatnym na warunkach niekorzystnych
dla interesu publicznego, stosowanie niejednolitych zasad
naliczania odsetek za zwłokę w regulowaniu należności
przez podmioty użytkujące lokale, lub też dopuszczanie do
przedawnienia należności bądź ustalanie ich i dochodzenie
w niepełnej wysokości.
Bieżącej kontroli stanu należności nie ułatwiały użytkowane systemy komputerowe. Stosowany w Olsztynie
system finansowo-księgowy nie wiązał automatycznie wpłat
z tytułem należności, wskutek czego wystawiano wezwania
do spłaty już uregulowanych należności. W Oddziale WAM
„Mazowsze” istniała konieczność weryfikowania należności
na podstawie dokumentów źródłowych, co znacznie wydłużało postępowanie. W Bydgoszczy natomiast program komputerowy do ewidencji opłat za lokale użytkowe nie miał opcji
rozliczania rachunków.
Kontrola przeprowadzona w Biurze Prezesa WAM ujawniła nieprawidłowości w procesie tworzenia, a następnie
funkcjonowania spółki Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera”. Przed jej powołaniem nie zostały sporządzone analizy uzasadniające sens ekonomiczny takiego przedsięwzięcia, a osiągnięte efekty rzeczowe
świadczą, iż zakładanego celu nie udało się osiągnąć. Spółka ta została powołana w wyniku przyjętego przez Radę Mi-
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3.

nistrów na lata 2003-2006 programu budowy 9000 mieszkań
dla żołnierzy służby stałej, lecz nie wywiązała się ze swego
zadania. Do końca 2006 r. wybudowała jedynie nieco ponad
2 tys. mieszkań i na tym poprzestała. Mimo to WAM dwukrotnie zwiększała wartość swoich udziałów w WTBS „Kwatera”.
W rezultacie spółka na realizację inwestycji mieszkaniowych
wydatkowała niespełna połowę zgromadzonych środków, ich
nadmiar utrzymywała na lokatach, pokrywając uzyskanymi
odsetkami straty na działalności operacyjnej a nawet wypracowując zysk, zaś WAM w tym samym czasie ograniczyła
niektóre swoje statutowe zadania, m.in. remonty, tłumacząc
się niedoborem środków finansowych. Ustalenia te świadczą
zarówno o niegospodarności, jak i o braku właściwego nadzoru nad wspomnianą spółką. Warto zauważyć, iż zasady
dotyczące organizacji i sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami przez Prezesa WAM zostały określone
kompleksowo dopiero na początku 2007 r.
W ocenie NIK, głównymi przyczynami stwierdzonych
nieprawidłowości były przede wszystkim słabość funkcjonującego w WAM systemu kontroli wewnętrznej, niedostateczny nadzór właścicielski Prezesa WAM nad Wojskowym Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Kwatera”, a także
niewystarczający nadzór kierownictw jednostek organizacyjnych WAM nad wykonywanymi przez nie zadaniami.

9.

Bardzo dowolnie zinterpretował przepisy dotyczące
zamówień publicznych Zarząd Województwa Podkarpackiego, co wykazała kontrola stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy zakupie urządzeń dla potrzeb
Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka w 2007 r. [por.
zał. nr 4, str. 87].
Organizując przetarg ograniczony na zakup sprzętu
i urządzeń infrastruktury lotniskowej, zamawiający zdawał
sobie w pełni sprawę z niemożności wykonania zamówienia
w określonym przez siebie terminie. Mimo to zawarł umowy, z góry zakładając, iż konieczne będzie sporządzenie
aneksów przedłużających termin ich wykonania. Tak się też
stało. W dniu 23 listopada 2007 r. podpisano sześć umów
na dostawę do 27 grudnia tegoż roku m.in. wozu przeciwpożarowego, autobusu niskopodłogowego, autocystern, pługa
wirnikowego itp., jednak 24 grudnia cztery umowy zostały
aneksowane, a nowy termin dostawy wyznaczono na 30
czerwca 2008 r. Jedna z umów podpisana została z dostawcą, który nie spełniał warunków udziału w postępowaniu,
a zatem jego oferta powinna zostać odrzucona.
W ocenie NIK, opisane praktyki, mające na celu obejście obowiązujących przepisów, naruszają w sposób rażący
zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, a umowy
zawarte w wyniku tak przeprowadzonego przetargu są nie-
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ważne. Pozorne określanie umownego terminu stanowi również zaprzeczenie zasady uczciwej konkurencji, ponieważ
eliminuje z ubiegania się o zamówienie oferentów, którzy
nie przystąpili do przetargu ze względu na zbyt krótki czas
realizacji zamówienia.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż nie istniała potrzeba wykonania zamówienia w tak pilnym trybie. Pośpiech
wynikał jedynie z chęci wydatkowania przez zamawiającego
środków przed końcem 2007 r. Co więcej, zakupiony sprzęt
nie jest wykorzystywany, nie można nawet określić, kiedy
wejdzie do eksploatacji. Nie był też niezbędny do rozwoju
komunikacji lotniczej w mieście i regionie. Z tego punktu widzenia znacznie pilniejszą inwestycją jest budowa terminala
pasażerskiego, który pozwoliłby zwiększyć liczbę obsługiwanych pasażerów i poprawić jakość ich obsługi.

10. Na ogół w zgodzie z obowiązującymi przepisami
przebiegało zbywanie mieszkań zakładowych w latach
2004-2006 przez spółki handlowe, w których Skarb
Państwa jest podmiotem dominującym [por. zał. nr 4, str.
75]. Do początku lat 90. ubiegłego wieku mieszkania takie
stanowiły istotny argument, pomagający pracodawcy skompletować załogę, szczególnie w branżach takich jak górnictwo i energetyka. Po rozpoczęciu transformacji ustrojowej
mieszkania zakładowe stały się nieprodukcyjnymi składnikami mienia, obciążającymi dodatkowymi kosztami działalność
gospodarczą przedsiębiorców.
Sposób dysponowania mieszkaniami zakładowymi
określiła ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Przepis ów pozwala mieszkania zakładowe wykupić dotychczasowym najemcom na zasadach
pierwszeństwa i preferencji, jeśli natomiast nie wyrażą takiej
chęci, właściciele mogą przekazać je miejscowej gminie, zaś
lokale niezasiedlone (pustostany) – sprzedać w trybie przetargu publicznego.
Badania przeprowadzone w 17 spółkach prawa handlowego, które w latach 2004-2006 zbyły łącznie prawie
4,8 tys. mieszkań wykazały, iż kontrolowane jednostki przestrzegały zasady równego traktowania osób zainteresowanych nabyciem mieszkań. Osoby takie były informowane
o przysługujących obniżkach cen lokali oraz o zasadach ich
wykupu. Skargi zainteresowanych, głównie na przewlekłość
procedur związanych z przygotowaniem mieszkań do zbycia
lub odmowę dokonania sprzedaży na warunkach określonych w ustawie, rozpatrywano z uwzględnieniem ich indywidualnego charakteru, przedstawiając w odpowiedziach

powody przedłużającego się załatwiania sprawy lub przyczyny odmowy sprzedaży. Ceny mieszkań ustalane były na
podstawie operatów szacunkowych, sporządzonych przez
rzeczoznawców majątkowych. W takich sytuacjach nie zawsze jednak respektowano przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w myśl których operat szacunkowy mógł
stanowić podstawę wyceny jedynie przez rok, jeśli po tym
okresie rzeczoznawca nie potwierdził jego aktualności. Ponadto cena niektórych mieszkań została zaniżona lub zawyżona, za uprawnione do korzystania z obniżek uznawano
osoby, którym takie preferencje nie przysługiwały, zaś w kilku przypadkach mieszkania zostały sprzedane bez zgody
właściwych organów spółek. Jednocześnie cztery spośród
sześciu wewnętrznych regulaminów sprzedaży mieszkań,
stosowanych przez spółki, były niezgodne z ustawą, rozszerzającą krąg osób uprawnionych do nabycia mieszkań na
preferencyjnych warunkach lub nakładały na zainteresowanych dodatkowe obciążenia finansowe.
Zniżki udzielane przy sprzedaży mieszkań powodowały, że lokale były w większości zbywane za cenę niższą od
ich wartości księgowej. Spośród 13 spółek, które w okresie
objętym kontrolą sprzedały mieszkania w trybie ustawy
o zasadach zbywania mieszkań (...), 12 poniosło na tych
transakcjach straty przekraczające łącznie 53 mln zł. Decyzje o zbyciu mieszkań podejmowane były jednak nie tylko
ze względów społecznych, ale i ekonomicznych. W wielu
wypadkach bieżące koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym remontów, konserwacji, ubezpieczeń, opłat
publicznoprawnych, a także koszty zarządu mieszkaniami
i wydatki ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
przekraczały przychody uzyskiwane z czynszów.

11.

W przeciwieństwie do wcześniejszej kontroli
poświęconej gospodarowaniu przez Agencję Mienia Wojskowego majątkiem Skarbu Państwa w latach 2002-2005,
która wykazała istotne nieprawidłowości w sposobie jego
dysponowania, kontrola rozporządzania przez Agencję
Mienia Wojskowego nieruchomościami na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006 [por.
zał. nr 4, str. 69] nie ujawniła większych uchybień w badanej
działalności.
Procedury sprzedaży przebiegały właściwie, Agencja
prawidłowo zawierała umowy darowizny, oddawała nieruchomości Skarbu Państwa w dzierżawę i użyczenie oraz
skutecznie prowadziła windykację należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami. We wszystkich 67 umowach
darowizn zawartych przez AMW, zgodnie z wymogiem ustawy o gospodarce nieruchomościami określony został cel, na
który nieruchomość darowano. Umowy poprzedzały podpi-

sane przez strony protokoły uzgodnień, w których określano
wartość nieruchomości oraz warunki ich przekazania.
Mocą wspomnianej ustawy, nieruchomości Skarbu Państwa mogą być sprzedawane jednostkom samorządu terytorialnego w drodze bezprzetargowej, zbywane za cenę niższą
od ich wartości rynkowej, mogą być przedmiotem zamiany
bez konieczności dokonywania dopłat w przypadku różnej
ich wartości, mogą być również przekazywane przez AMW
na własność na cele publiczne, głównie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi. Przepisy stanowią jednak również,
iż udzielone bonifikaty lub darowizny podlegają zwrotowi,
jeśli nabywca zbył nieruchomość przed upływem 10 lat od
dnia jej nabycia, lub wykorzystywał na inne cele, niż wymienione w umowie. Z dokonanych ustaleń wynika, iż Agencja
w takich sytuacjach nie dochodziła zwrotu zwaloryzowanych
bonifikat udzielanych przy sprzedaży nieruchomości, nie odwoływała też darowizny, mimo że ustawa nakładała na nią
taki obowiązek. Co więcej, ani jeden z oddziałów AMW nie
posiadał informacji o sposobie wykorzystania nieruchomości
przekazanych jednostkom samorządowym w drodze umowy
darowizny, ani nie dokonywał kontroli w tym zakresie.
Brak zainteresowania sposobem zagospodarowania
nieruchomości i ustaleniem ewentualnych korzyści, jakie
osiągnęły samorządy lub osoby fizyczne i prawne, które
weszły w ich posiadanie, świadczyć może o wystąpieniu
mechanizmu korupcjogennego przy zawieraniu owych
transakcji. Zaniechanie monitoringu oddziały AMW tłumaczyły brakiem jasno określonego obowiązku dokonywania
kontroli u nabywców. Stanowisko, że żaden przepis prawa
nie nakazuje Agencji sprawdzenia, na jaki cel przeznaczona
została nieruchomość, zdaniem NIK nie daje się pogodzić
z obowiązkiem racjonalnego gospodarowania powierzonym
AMW mieniem, ponieważ wypełnianie tej powinności wymaga właśnie zbadania prawidłowości wykorzystania nieruchomości przez nabywcę lub obdarowanego. Również wymienione w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami
sankcje za niezgodne z umową wykorzystanie darowanych
lub sprzedanych z bonifikatą nieruchomości są niemożliwe
do nałożenia bez przeprowadzenia kontroli i ustalenia aktualnego sposobu zagospodarowania rozdysponowanego
przez Agencję mienia. W ocenie NIK, działania takie winny
przede wszystkim zapobiegać bezzasadnemu przejęciu lub
wykorzystaniu przez osoby trzecie nieruchomości Skarbu
Państwa za pośrednictwem gmin.

12.

Badając – z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności – zarządzanie nieruchomościami
gminnymi [por. zał. nr 4, str. 76] NIK oceniła je negatywnie. Kontrola, którą objęto 33 urzędy gmin, miast i gmin oraz
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miast, a także 27 jednostek zarządzających nieruchomościami w 9 województwach, ujawniła liczne nieprawidłowości,
o których skali świadczy liczba 299 wniosków pokontrolnych,
skierowanych do kierowników kontrolowanych jednostek.
Stwierdzono, że wójtowie 25 gmin, względnie prezydenci
miast lub burmistrzowie, nie mieli pełnej informacji o wszystkich nieruchomościach gminnych, ponieważ nie prowadzili
takiej ewidencji, lub była ona niezgodna ze stanem faktycznym. We wszystkich urzędach gmin istniały rozbieżności
między danymi znajdującymi się w ewidencji nieruchomości, ewidencji księgowej środków trwałych, sprawozdaniach
GUS i informacjach o stanie mienia komunalnego. W co
drugiej spośród skontrolowanych gmin stosowany system
ewidencji księgowej uniemożliwiał identyfikację poszczególnych nieruchomości, w co trzeciej – informacje o stanie mienia komunalnego za 2005 i 2006 r. nie zawierały niektórych
danych wymaganych ustawą o finansach publicznych. Mimo
to wszystkie sporządzone przez wójtów informacje uzyskały
pozytywne opinie regionalnych izb obrachunkowych.
Zarządzanie nieruchomościami w większości objętych
kontrolą gmin nie było oparte na żadnej określonej strategii.
Tylko w sześciu gminach opracowano plany wykorzystania
posiadanego zasobu i uchwalono wieloletnie programy. Naruszając obowiązujące przepisy, wspomnianych planów nie
opracowało 19 wójtów, a w 13 gminach ich organy stanowiące nie uchwaliły wieloletnich programów gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gmin.
Zdecydowana większość spośród 33 badanych gmin
przekazała w zarządzanie jedynie swoje zasoby mieszkaniowe, a pozostałymi nieruchomościami zarządzała bezpośrednio. Zarządzanie gminy powierzały głównie utworzonym
przez siebie jednostkom organizacyjnym – zakładom budżetowym, spółkom komunalnym, gospodarstwu pomocniczemu, bądź jednostce budżetowej. W pozostałych przypadkach
zasobem mieszkaniowym zarządzali pracownicy gminy,
a tylko jedna gmina powierzyła to zadanie profesjonalnemu
zarządcy. Wójtowie nie starali się ograniczyć związanych
z tym kosztów i na ogół nie korzystali z możliwości wyboru
najkorzystniejszej oferty drogą przetargu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. W rezultacie w latach
2005-2006 utrzymanie jednostek zarządzających stanowiło odpowiednio 32% i 27% ogólnych kosztów utrzymania
gminnych zasobów nieruchomości, a ponoszone na ten cel
wydatki w połowie gmin znacznie przewyższały nakłady na
remonty zasobów mieszkaniowych.
Zakres wykonywanych remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych nie zapewniał ich utrzymania w stanie
niepogorszonym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było utrzymywanie czynszów od wielu lat na niezmienionym poziomie,
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znacznie niższym od 3% wartości odtworzeniowej mieszkań
rocznie. Wójtowie nie podejmowali też skutecznych działań
w celu likwidacji pustostanów.
Poważne nieprawidłowości stwierdzono w ponad 90%
skontrolowanych podmiotów zarządzających mieszkaniowym zasobem gmin. Swoje czynności wykonywały one
z naruszeniem ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz
o gospodarce komunalnej, nie wywiązywały się z obowiązku
dokonywania okresowych przeglądów technicznych budynków oraz prowadzenia książek obiektów budowlanych, czynności windykacyjne wobec zaległości czynszowych i opłat
z tytułu najmu lokali prowadziły opieszale i nieskutecznie.
Należy dodać, iż większość wójtów, którzy powierzyli zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin, nie kontrolowała
prawidłowości wywiązywania się przez podmioty zarządzające z przyjętych obowiązków.

13.

Zbyt wolno przebiegała aktualizacja stanu
faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy
gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości
i mienie gminne [por. zał. nr 4, str. 8]. W myśl ustawy
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu
terytorialnego, obowiązek sporządzenia takich wykazów
i przekazania ich właściwym organom spoczywał na starostach.
Z ustaleń kontroli, która objęła 108 jednostek samorządu
terytorialnego wynika, iż w momencie zakończenia czynności kontrolnych12/ z 36 starostów wykazy przygotowało 14,
pięciu wywiązało się z tego obowiązku częściowo, natomiast
pozostałych 17 wykazów nie sporządziło w ogóle. Spośród
72 wójtów (burmistrzów, prezydentów) co trzeci nie podjął
żadnych działań w celu ujawnienia w księgach wieczystych
prawa własności gminy do nieruchomości. Pozostali złożyli
wprawdzie we właściwych sądach odpowiednie wnioski, ale
objęły one zaledwie 3,6 tys. działek ewidencyjnych o łącznej
powierzchni 1,3 tys. ha, zaś na uregulowanie stanu prawnego oczekiwało jeszcze prawie 27 tys. działek o powierzchni
ponad 8,5 tys. ha.
Starostowie i wójtowie, a w miastach burmistrzowie
i prezydenci, nie wiedzieli dokładnie, ile i jakie nieruchomości znajdowały się w posiadaniu gmin i Skarbu Państwa oraz
jaki był ich stan prawny. Ewidencja gruntów i budynków oraz
ewidencje nieruchomości nie odzwierciedlały stanu faktycznego, a zawarte w nich dane były niezgodne z dokumentacją
źródłową – nie zgadzała się np. powierzchnia, numery ksiąg
12/ W każdej jednostce data ta była inna – między 11 lipca a 24 grudnia 2008 r.

wieczystych. Niewiele w uporządkowaniu wiedzy na temat
posiadanych nieruchomości pomogła prowadzona w ostatnich latach inwentaryzacja. W prawie 60% skontrolowanych
przypadków popełnione zostały błędy – spis nie obejmował całości lub części gruntów. Brak wiedzy o posiadanym
majątku utrudniał starostom prawidłowe gospodarowanie
nieruchomościami Skarbu Państwa, wójtom – nieruchomościami gminnymi, a także ustalenie, jakie dochody powinny
one przynosić. Wcześniejsze kontrole NIK wykazały, że nieprawidłowe ewidencjonowanie nieruchomości powodowało
znaczne uszczuplenie dochodów Skarbu Państwa i dochodów gmin, komplikowało też regulowanie stanu prawnego
i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.
Wieloletnie zaniedbania w aktualizacji danych spowodowane zostały m.in. brakiem przepływu informacji między
gminami i starostwami oraz poszczególnymi komórkami
urzędów. Brak dokładnych danych wynika również z faktu,
że aż 20% skontrolowanych wójtów w ogóle nie ewidencjonowało nieruchomości, zadowalając się posiadaniem dostępu do ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez
starostów. Porządkowanie praw do nieruchomości utrudniał
w wielu przypadkach brak dokumentów potwierdzających
prawo własności. W takich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie orzeczenia sądu. Niestety, działania takie były podejmowane w bardzo ograniczonym zakresie, są bowiem
kosztowne, wymagają czasu i cierpliwości.
Uchwalona 7 września 2007 r. ustawa o ujawnieniu prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek
samorządu terytorialnego, której intencją było uporządkowanie stanu prawnego własności nieruchomości, jest niezbędna do kompleksowego ustalenia rzeczywistego stanu
posiadania mienia przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Wyniki kontroli wskazują jednak, że do
osiągnięcia zakładanego w niej celu niezbędny jest czas,
zaangażowanie właściwych organów oraz znaczne nakłady
finansowe. Niskie zaawansowanie prowadzonych działań,
a także znaczna skala nieprawidłowości zaistniałych przy
ewidencjonowaniu nieruchomości sprawiają, iż ustawowy
termin ujawnienia praw własności do nieruchomości, ustalony na 19 listopada 2009 r., prawdopodobnie nie zostanie
dotrzymany.

14.

Jeśli chodzi o procesy restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji sektorów gospodarki, podmiotów
Skarbu Państwa i komunalnych, powiodła się w znacznej
mierze prywatyzacja w drodze oddania przedsiębiorstw
do odpłatnego korzystania [por. zał. nr 4, str. 27] spółkom
z udziałem pracowników (tzw. leasing pracowniczy). Dla
niewielkich przedsiębiorstw metoda ta w latach 2000-2007

okazała się efektywną i skuteczną ścieżką przekształceń
własnościowych. Spółki pracownicze osiągały po sprywatyzowaniu korzystne wyniki finansowe i prawidłowo wykonywały warunki umowy, a problemy miały tylko nieliczne
z nich.
W latach 2000-2007 w sposób, o którym mowa, sprywatyzowano 185 przedsiębiorstw. Tylko w 14 przypadkach
procesy prywatyzacyjne zakończyły się niepowodzeniem
– spółki nie regulowały płatności, Skarb Państwa musiał
rozwiązać umowy. Z kolei w 29 przypadkach zobowiązania
finansowe wynikające z umów zrealizowane zostały przed
wymaganym terminem.
W ocenie NIK, wojewodowie w większości należycie
wywiązywali się z obowiązków nałożonych na organy założycielskie. Pozytywnie ocenione zostały działania pięciu
z siedmiu skontrolowanych takich organów – wojewodów
wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego
i kujawsko-pomorskiego. Przedsiębiorstwa były oddawane
do odpłatnego korzystania spółkom spełniającym warunki
określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, a umowy prywatyzacyjne właściwie zabezpieczały interesy Skarbu
Państwa i pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw.
Na uwagę zasługiwało m.in. zlecanie (w jednym z kontrolowanych urzędów wojewódzkich) niezależnym firmom
konsultingowym recenzji analiz przedprywatyzacyjnych,
w celu weryfikacji oszacowań wartości przedsiębiorstw i rekomendowanego przedziału wartości do negocjacji. W sposób właściwy działali również pełnomocnicy wojewodów ds.
prywatyzacji.
W zbadanych procesach prywatyzacyjnych miały
jednak miejsce również nieprawidłowości. Do najpoważniejszych zaliczyć należy nadmierne wydłużanie prowadzonych postępowań, co stwierdzono w województwach
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i małopolskim. W tym
ostatnim od złożenia przez przedsiębiorstwo państwowe
wniosku o prywatyzację do podpisania umowy upływało
od 12 do 33 miesięcy. Tak długie przygotowania przedprywatyzacyjne powodowały, że dezaktualizowały się oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Wprawdzie nie zawsze
zwłoka została zawiniona przez MUW, to jednak na pięć
zbadanych przypadków w dwóch przyczyną istotnych
opóźnień był brak rzetelności w postępowaniu Urzędu. Inne
uchybienia, to m.in. określanie w umowach leasingowych
zobowiązań spółek niezgodnych z przyjętymi w analizach
przedprywatyzacyjnych, brak analiz zasadności zastosowania alternatywnych ścieżek prywatyzacyjnych, a także
dopuszczenie do pełnienia przez dyrektora prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego funkcji prezesa zarządu spółki pracowniczej.
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NIK nie dokonała oceny procesów prywatyzacyjnych
przygotowywanych przez Wojewodę Mazowieckiego, ponieważ uniemożliwiła to niekompletna dokumentacja. Jej stan
nie pozwalał nawet na wiarygodne ustalenie liczby sprywatyzowanych w latach 2000-2007 przedsiębiorstw. Również
działania Ministra Skarbu Państwa, który przygotowywał
cztery prywatyzacje, w trzech przypadkach NIK oceniła negatywnie. W ich wyniku doszło do zaniżenia przychodów
Skarbu Państwa o ok. 11 mln zł z powodu zbyt niskiej wyceny zakładów, konieczne będzie również poniesienia dodatkowych kosztów na aktualizację analizy przedprywatyzacyjnej.
Resort Skarbu Państwa sprawdził się natomiast w działaniach nadzorczych – zarówno komórki merytoryczne
w ministerstwie jak i delegatury prawidłowo nadzorowały
prywatyzacje prowadzone przez wojewodów.

15. Nie została zakończona prywatyzacja sektora
farmaceutycznego [por. zał. nr 4, str. 20], a brak bądź niewystarczające działania restrukturyzacyjne w podmiotach
sektora pozostających w gestii Skarbu Państwa powodowały pogarszanie się ich sytuacji ekonomiczno-finansowej,
spadek rentowności i konkurencyjności.
Realizowana m.in. przez ministrów Skarbu Państwa,
gospodarki oraz zdrowia Strategia dla przemysłu farmaceutycznego została przygotowana nierzetelnie. Cele jej kluczowej części –Programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora
farmaceutycznego – były niespójne. Realizacja celów społecznych (utrzymanie miejsc pracy, zapewnienie powszechnej dostępności tanich leków) uniemożliwiała realizację
celów ekonomicznych. Podejmowane próby dokonania konsolidacji i stworzenia silnej grupy producentów tanich leków
zakończyły się niepowodzeniem wskutek błędów popełnionych zarówno na etapie tworzenia koncepcji konsolidacji, jak
i na etapie prób jej realizacji.
W trakcie prac nad strategią nie uwzględniono zasadnych uwag innych resortów oraz nie skonsultowano jej z partnerami społecznymi. Uwagi te dotyczyły braku możliwości
pogodzenia celów społecznych z celami ekonomicznymi
oraz zbyt małego potencjału ekonomicznego konsolidowanych podmiotów do utworzenia silnej grupy, konkurencyjnej
wobec podmiotów zagranicznych. Grupę kapitałową miały
tworzyć podmioty, których nie udało się wcześniej sprywatyzować, w tym także znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
Minister Skarbu Państwa nie przeprowadził prac analitycznych, uzasadniających formę konsolidacji, sposób jej
przeprowadzenia oraz skład podmiotowy skonsolidowanej grupy. Obowiązek wykonania takich analiz nałożyła na
ministra Rada Ministrów. Minister zlecił analizy dotyczące
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wyłącznie sposobu tworzenia holdingu; brak było natomiast analizy zasadności przyjęcia takiej formy konsolidacji.
W konsekwencji powstał podmiot nieprowadzący działalności operacyjnej, a jedynie generujący koszty (w latach 20042006 – 11,6 mln zł), zasilany dywidendami spółek córek,
uprzednio odprowadzanymi do budżetu państwa.
Działania prywatyzacyjne wobec pozostałych podmiotów, w tym przedsiębiorstw dystrybucyjnych, prowadzono
nieudolnie, w sposób nieskoordynowany przez poszczególne organy nadzoru (ministra Skarbu Państwa i wojewodów).
Prywatyzacja następowała najczęściej z inicjatywy i pod naciskiem organów przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich
pracowników. Dominującym trybem była prywatyzacja
bezpośrednia przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
bez zapewnienia – w większości wypadków – wpływów budżetowych, przy jednoczesnej całkowitej utracie wpływu na
zarządzanie oraz przy ograniczonym wpływie na nadzór nad
tworzonymi spółkami. Przyczynami niepowodzenia procesów prywatyzacji był brak koniecznych działań restrukturyzacyjnych bądź ich niewystarczający zakres, niezdecydowane
działania organów zarządzających lub ich zaniechanie, brak
porozumienia organu założycielskiego z organami przedsiębiorstwa i związkami zawodowymi w kwestii wyboru ścieżki
prywatyzacji lub nieuregulowany stan prawny nieruchomości
przedsiębiorstwa.
Dostosowanie przemysłu farmaceutycznego do wymagań Unii Europejskiej, wskutek spóźnionego wydawania
przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych, przebiegało
wolniej, niż zakładano we wspomnianej wyżej strategii. Niezadowalające było też tempo oceny przez Urząd Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych dokumentacji harmonizacyjnej, dokonywanej
w związku z koniecznością przedłużenia ważności pozwoleń
na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych.

16.

Ciągle nie została doprowadzona do końca prywatyzacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej [por.
zał. nr 4, str. 24]. Proces przekształceń własnościowych tych
spółek, na skutek braku spójnej koncepcji oraz konsekwencji
w jej realizacji, faktycznie rozpoczął się dopiero w 2005 r., po
12 latach od powstania pierwszych jego założeń.
Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Puławy
weszły na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
zaś pakiety 80% akcji Zakładów Azotowych Kędzierzyn,
Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, Zakładów
Chemicznych Organika-Sarzyna i Zakładów Chemicznych
Zachem w Bydgoszczy zostały wniesione aportem do Nafty
Polskiej SA celem prywatyzacji. Akcje Sarzyny i Zachemu
zakupił inwestor branżowy, natomiast sprzedaży akcji zakła-

dów w Tarnowie-Mościcach i w Kędzierzynie nie zaakceptował Minister Skarbu Państwa, który ich ceny, wynegocjowane z inwestorem przez Naftę Polską, uznał za zbyt niskie.
Mimo iż rządowy program prywatyzacji sektora wielkiej
syntezy chemicznej miał być sfinalizowany w 2005 r., w dwa
lata później Skarb Państwa pozostawał nadal większościowym właścicielem czterech z sześciu jego spółek, nie została nawet wypracowana koncepcja zmiany tej sytuacji. Wśród
przyczyn niepowodzenia podjętych działań na pierwszym
miejscu wymienić należy przyjęcie nierealnego harmonogramu prywatyzacji oraz bezpodstawnego założenia, iż zainteresowanie przejęciem spółek wielkiej syntezy chemicznej
okażą duzi inwestorzy branżowi. Te względy, w połączeniu
z nieudolnymi działaniami Nafty Polskiej spowodowały, że
z czterech wynegocjowanych przez nią transakcji prywatyzacyjnych pozytywnie można ocenić tylko sprzedaż akcji
Sarzyny, bowiem cena uzyskana za akcje Zachemu nie
uwzględniła w dostatecznym stopniu istotnego wzrostu wartości tej spółki w okresie dzielącym zawarcie umowy z inwestorem od daty jej realizacji.
W ocenie NIK, Nafta Polska nie była organizacyjnie ani
merytorycznie przygotowana do prowadzenia procesów
prywatyzacji, zwłaszcza czterech podmiotów równocześnie.
Świadczy o tym bardzo szeroki zakres prac zleconych firmom doradczym, obejmujący m.in. przygotowywanie opinii
i ekspertyz dotyczących pomocy publicznej, opracowanie
procedury zbycia akcji spółek, przygotowanie Memorandum
Informacyjnego, kompleksowe doradztwo przy ocenie ofert
inwestycyjnych, opracowanie projektów umów sprzedaży
akcji, a nawet przygotowywanie projektów pism kierowanych
do Ministra Skarbu Państwa. Działania Nafty Polskiej polegały głównie na organizacji, nadzorowaniu i akceptacji tych
prac. Przyjęte przez nią procedury działań nie zapewniały
również uzyskania maksymalnych przychodów ze sprzedaży akcji. Wynikało to zarówno z zaniżenia wycen sporządzonych na koniec 2004 r., jak też ze wzrostu wartości spółek
w trakcie działań prywatyzacyjnych, wskutek m.in. pozytywnych wyników restrukturyzacji oraz znaczącej poprawy
koniunktury w branży chemicznej. Mimo to Nafta Polska nie
dokonała weryfikacji wycen spółek przed dniem zamknięcia
umów sprzedaży.
Stwierdzono, że kapitały pozyskane w wyniku sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji zakładów
w Puławach i Policach nie zostały wykorzystane w należyty
sposób, ponieważ spółki te nie dokonały żadnej istotnej inwestycji wpływającej na wzrost ich wartości. Jednym z powodów były częste zmiany zarządów spółek, a wraz z nimi
– zmiany koncepcji rozwojowych. Mimo iż Skarb Państwa
pozostał większościowym udziałowcem wspomnianych za-

kładów, Ministerstwo Skarbu Państwa nie posiadało informacji o sposobie wykorzystania przez nie uzyskanych środków. Świadczy to o słabości nadzoru właścicielskiego tego
resortu nad spółkami wielkiej syntezy chemicznej.
Zdaniem NIK, w procesie prywatyzacji pozostałych
zakładów, ze względu na wielkość pakietów akcji pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa oraz Nafty Polskiej,
powinna zostać rozważona możliwość uzyskania przy
sprzedaży akcji dodatkowej premii za przekazanie nabywcy
kontroli nad spółkami.

17. Korzystnie wypadła ocena przebiegu i efektów
przekształceń własnościowych Fabryki Samochodów
Osobowych w Warszawie w latach 2000-2006 [por. zał.
nr 4, str. 16], a także związanych z nimi działań ministrów
gospodarki, skarbu państwa i finansów.
W okresie objętym kontrolą nastąpiło rozliczenie umowy
prywatyzacyjnej zawartej w 1995 r. przez Skarb Państwa
z koncernem Daewoo, wybór nowego inwestora oraz podpisanie umowy sprzedaży 20% akcji FSO SA Zaporoskiej Fabryce
Budowy Samochodów. Wszystkie podjęte w tych kwestiach
decyzje ocenione zostały przez NIK jako zasadne w sytuacji
zagrożenia istnienia zakładu, spowodowanej niekorzystnymi wynikami ekonomicznymi oraz ogłoszeniem w 2000 r.
upadłości przez partnera koreańskiego. Miały one na celu
niedopuszczenie do upadłości zakładu wraz z wszelkimi tego
konsekwencjami w postaci utraty 2,2 tys. miejsc pracy w FSO
SA, większości z 4,3 tys. miejsc pracy w spółkach zależnych,
upadłości lub poważnych trudności ekonomicznych znacznej
części kooperantów, a także konieczności zaspokojenia roszczeń pracowniczych, szacowanych na 182 mln zł.
Podjęte w 2000 r. działania miały na celu zminimalizowanie niekorzystnych dla spółki skutków upadłości Daewoo.
W efekcie negocjacji uzyskano zgodę strony koreańskiej na
konwersję wierzytelności FSO SA na akcje, przejęcie przez
Skarb Państwa kontroli nad spółką oraz podpisanie porozumienia z koreańskimi bankami wierzycielami FSO SA.
Wprawdzie w wyniku osiągniętego kompromisu rozwiązanie
umowy prywatyzacyjnej odbyło się kosztem zwolnienia Daewoo Motor Corporation z zobowiązań inwestycyjnych i kar
umownych, jednak przyjętą przez MSP strategię negocjacji
Izba uznała za słuszną, bowiem skuteczność dochodzenia
ewentualnych roszczeń była wątpliwa, natomiast dzięki temu
porozumieniu spółka mogła dalej funkcjonować w oczekiwaniu na nowego inwestora, zachowując prawo do używania
nazwy handlowej Daewoo oraz marek i znaków Lanos i Matiz, potrzebnych do ich produkcji i sprzedaży.
Wspólne starania MSP i MG, przy wsparciu MF, doprowadziły do znalezienia nowego inwestora strategicznego
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dla spółki, mimo że zainteresowanie inwestorów żerańską
fabryką było znikome. Zawarcie umowy prywatyzacyjnej
z ZAZ, nowym inwestorem branżowym, zapewniło spółce
dalsze funkcjonowanie i uchroniło ją przed upadłością, która
oznaczałaby m.in. utratę licencji na produkcję samochodów,
wstrzymanie dostaw części, brak możliwości wykonywania
napraw gwarancyjnych, zatrzymanie produkcji w fabryce
oraz spółkach zależnych i u kooperantów. W opinii Zespołu Międzyresortowego ds. Restrukturyzacji Polskich Spółek
Motoryzacyjnych Daewoo, którą NIK podzielił, upadłość
spółki byłaby najbardziej niekorzystnym dla Skarbu Państwa
scenariuszem rozwoju sytuacji. Jednocześnie zespół uznał,
że projekt umowy sprzedaży akcji wynegocjowany przez
MSP z ZAZ, umożliwił realizację kluczowych dla restrukturyzacji FSO celów, m.in. utrzymanie miejsc pracy, kontynuację
produkcji samochodów, w tym wdrożenie nowego modelu,
oraz dokonanie niezbędnych dla tej produkcji inwestycji.
Wobec krytycznej sytuacji ekonomicznej i ryzyka upadłości, a także ujemnych wyników wyceny akcji FSO SA,
dokonanej przez dwóch niezależnych audytorów, NIK nie
zakwestionowała symbolicznej ceny akcji spółki, ustalonej
na 100 zł. W umowie prawidłowo uregulowano kwestie odpowiedzialności ZAZ za podjęte zobowiązania, wprowadzając klauzule gwarancyjne i wynikające z nich kary umowne.
Jednak przyjęto również niekorzystne dla Skarbu Państwa
postanowienie o możliwości wygaśnięcia tych klauzul
w wypadku nieudzielenia spółce pomocy publicznej notyfikowanej przez Komisję Europejską, ponieważ tym samym
możliwość wyegzekwowania kary umownej uzależniona została od zdarzenia, na które Minister Skarbu Państwa nie ma
bezpośredniego wpływu.

18. Mimo nieprawidłowości powstałych na etapie
przygotowania i realizacji inwestycji, NIK pozytywnie oceniła
wykorzystanie środków publicznych, w tym środków
z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa
(FIWR), na rybacką infrastrukturę portową [por. zał. nr
4, str. 88]. Jej modernizacja i rozbudowa, a przede wszystkim poprawa warunków postoju i obsługi statków rybackich
oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska morskiego,
jest celem działania 3.3. „Rybacka infrastruktura portowa”,
realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”. Dla gospodarki
rybackiej działanie to ma żywotne znaczenie ze względu na
niezaspokojone potrzeby jeśli chodzi o budowę, rozbudowę
i modernizację urządzeń portowych.
Na polskim wybrzeżu bałtyckim znajduje się ogółem 59
zarejestrowanych przystani i portów rybackich. Z tego blisko
połowa, to miejsca wyładunkowe na plaży, zwykle wyposa-
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żone tylko w pochylnię lub urządzenie do wciągania łodzi na
ląd. Istotne znaczenie, jako zaplecze dla statków rybackich,
ma 10 portów. Długość nabrzeży można uznać za wystarczającą dla zapewnienia cumowania i postoju floty, ale ich
stan techniczny jest bardzo zróżnicowany: od dobrego na
Helu i we Władysławowie, po wymagający mniejszych lub
większych remontów w pozostałych portach.
Na realizację działania 3.3. „Rybacka infrastruktura
portowa” w ramach SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004-2006” zaplanowano środki w wysokości 139 mln zł,
w tym 91,4 mln zł środków unijnych z FIWR. Według stanu
na 15 kwietnia 2008 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła 52 umowy opiewające na prawie
150 mln zł, zakończono zaś 32 projekty wartości 10,6 mln
zł. Niespełna 10% wykorzystanie środków wynikało głównie
z harmonogramów zakładających sfinalizowanie większości
inwestycji w drugiej połowie roku.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w prawidłowy sposób
kontrolował wykorzystanie środków publicznych w ramach
programu RiPR. Nie została natomiast dokonana, mimo
zmian prawnych i organizacyjnych, aktualizacja Podręcznika zarządzania i kontroli Instytucji Zarządzającej,
stanowiącego podstawę działania MRiRW, jako instytucji
zarządzającej SPO RiPR. Nie były też sporządzane roczne raporty o nieprawidłowościach w realizacji programu,
sprawozdania z jego wykonania wpływały do Ministerstwa
Finansów z opóźnieniem, zaś informacje pokontrolne po
zakończeniu kontroli w miejscu realizacji projektów powstawały po upływie terminu określonego w Podręczniku.
Minister RiRW nie zrealizował ponadto wniosków NIK po
kontroli przeprowadzonej w 2005 r., a dotyczących egzekwowania od ARiMR terminowego nadsyłania sprawozdań
z realizacji SPO RiPR oraz uruchomienia aplikacji Generator Wniosków, umożliwiającej wykorzystanie systemu
SIMIK do obsługi informatycznej tego programu, co ułatwiłoby prawidłowe monitorowanie i kontrolę finansową wykorzystania funduszy z SPO RiPR.
Wyniki kontroli świadczą też o niedostatecznym przygotowaniu beneficjentów, zarówno do ubiegania się o pomoc
finansową, jak i do realizacji inwestycji. W 6 spośród 8 skontrolowanych podmiotach ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości, m.in. składanie wniosków o dofinansowanie bez
kompletu wymaganych załączników, naruszanie przepisów
dotyczących udzielania zamówień publicznych, niedopełnienie wymogów formalnoprawnych związanych z przygotowaniem inwestycji i oddawaniem jej do użytku, niewłaściwe
prowadzenie dokumentacji.
Zdaniem NIK, wyeliminowanie błędów popełnianych
przez skontrolowane jednostki przy wykorzystaniu środków

z SPO RiPR pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie pomocy finansowej z kolejnego, wdrażanego obecnie Programu
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

19.

Do podjęcia kontroli finansowania budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp
do portów morskich [por. zał. nr 4, str. 29] skłoniły NIK
rezultaty poprzednich badań. Wynikało z nich, że poważne
braki i zapóźnienia w budowie infrastruktury komunikacyjnej
kraju stanowią istotną barierę rozwoju polskiej gospodarki,
a szczególnie gospodarki morskiej. Ich skutkiem jest m.in.
znacznie wolniejszy niż w innych portach regionu Morza
Bałtyckiego wzrost przeładunków, a także niezadowalający udział w przeładunkach kontenerów. Zdaniem NIK, do
głównych czynników osłabiających pozycję konkurencyjną
polskich portów należy zaliczyć przestarzałą infrastrukturę
portową, brak dobrego do nich dostępu zarówno od strony
morza jak i lądu, oraz brak nowoczesnych usług portowych.
W objętych kontrolą latach 2004-2007 (I półrocze)
systematycznie wzrastały nakłady na wspomniane cele.
Przyczyniło się to do zahamowania dalszej dekapitalizacji infrastruktury, ale nie spowodowało istotnej poprawy jej
stanu technicznego. W końcu czerwca 2007 r. przeciętny
stopień dekapitalizacji obiektów infrastruktury portowej nadal wynosił ok. 60%, zaś zbyt małe głębokości basenów
portowych, niewystarczająca długość oraz dopuszczalne
obciążenie nabrzeży, a także niewystarczająca wytrzymałość dróg i placów składowych utrudniały bądź wręcz
uniemożliwiały zmiany w wielkości i strukturze przeładunków. Jednocześnie ponad 50% zbadanych odcinków dróg
prowadzących do morskich portów było w złym lub niezadowalającym stanie technicznym, pogorszył się też stan
techniczny linii kolejowych, prowadzących do portów morskich, co spowodowało wprowadzanie na nich ograniczeń,
a nawet – w jednym przypadku – zamknięcie połączenia
kolejowego.

Prowadzone dotychczas prace inwestycyjne miały
ograniczony i fragmentaryczny charakter, a ich realizacja
przebiegała z opóźnieniami. W ocenie NIK, bez istotnego
usprawnienia procesu inwestycyjnego oraz znacznego przyspieszenia tempa wzrostu środków finansowych, realizacja
już rozpoczętych inwestycji może trwać przeciętnie jeszcze
około 11 lat, a inwestycji drogowych nawet 16 lat. Mimo to
skontrolowani inwestorzy – zarządy portów, urzędy morskie,
urzędy miast, zarządcy dróg, Polskie Linie Kolejowe SA – na
finansowanie rozwoju infrastruktury portowej oraz infrastruktury usprawniającej dostęp do portów wykorzystali średnio
tylko około 75% dostępnych środków.
Jedną z głównych przyczyn niepełnego wykorzystania
owych środków były opóźnienia w przygotowywaniu i realizacji zadań rzeczowych. Szczególnie trudne dla inwestorów
i czasochłonne okazały się procedury związane z realizacją
projektów współfinansowanych z funduszy UE, udzielaniem
zamówień publicznych, uzgodnieniami środowiskowymi i lokalizacyjnymi oraz wykupem gruntów, a także sprawowanie
nadzoru nad dotrzymywaniem umownych terminów przez
wykonawców prac budowlanych. Rozwojowi infrastruktury
nie sprzyjało rozproszenie kompetencji związanych z koordynacją działalności inwestycyjnej, zwłaszcza dotyczących
programowania i planowania rozwoju portów oraz prowadzących do nich dróg. Negatywny wpływ na prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów morskich
miało pozostawanie znacznych terenów poza władaniem ich
zarządów. Utrudniało to pozyskiwanie gruntów pod inwestycje portowe oraz powodowało wydłużanie procesu przygotowywania projektów inwestycyjnych. Jednym ze skutków
opóźnień był zbyt mały udział płatności z tytułu refundacji
wydatków w kwotach dofinansowania projektów inwestycyjnych z funduszy UE. Groziło to nie tylko utratą części środków pomocowych za okres programowania 2004-2006, ale
stwarzało także ryzyko niepełnego wykorzystania funduszy
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007-2013.
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Wprowadzenie
Problematyka przeciwdziałania korupcji zajmuje szczególne miejsce w działalności NIK. Od wielu
już lat przeciwdziałanie korupcji, tej groźnej dla struktur państwa i obywateli patologii, jest jednym
z ważnych obszarów badań kontrolnych. Wśród głównych kierunków kontroli uchwalonych przez
Kolegium NIK na lata 2006-2008 za priorytetowe uznane zostały także działania mające na celu
identyfikowanie obszarów zagrożonych korupcją i mechanizmów korupcjogennych oraz stałą analizę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w administracji publicznej1/. Identyfikowaniu
wspomnianych obszarów i mechanizmów sprzyjają rozwiązania przyjęte w sferze metodyki kontroli.
Strategia NIK, Standardy kontroli i Podręcznik kontrolera akcentują potrzebę przygotowywania programów kontroli z uwzględnieniem zagrożeń korupcyjnych oraz zalecają kontrolerom rozpoznawanie takich zagrożeń podczas każdej kontroli w sektorze publicznym. Począwszy od 2000 r. jest to
działalność systematyczna, wynikająca z uznania walki z korupcją za jedno z priorytetowych zadań
NIK. Od wielu lat rozwijana jest w związku z tym metodyka działań antykorupcyjnych2/.
NIK rozpoznając obszary zagrożone korupcją w Polsce oraz mechanizmy korupcjogenne, dysponuje
wiedzą o działaniach, jakie powinny być podjęte w celu ograniczenia tego zagrożenia. Od 2000 r.
w corocznych sprawozdaniach ze swej działalności przedkładanych Sejmowi RP, NIK przedstawia
rozdział poświęcony tej problematyce, przywołujący ustalenia kontroli, w których wyniku zidentyfikowano kolejne obszary zagrożone korupcją i mechanizmy korupcjogenne oraz zawierający wnioski
i sugestie co do sposobu ograniczenia tej niebezpiecznej patologii. Przeprowadzane są też systemowe analizy zagrożenia korupcją w poszczególnych obszarach aktywności państwa.
Działania wspomagające walkę z korupcją mają głównie charakter prewencyjny. Wyniki badań
kontrolnych i analizy zagrożenia korupcją służą do sygnalizowania potrzeby podjęcia przez organy
władzy publicznej działań zaradczych. W tym celu NIK formułuje m.in. wnioski de lege ferenda,
których intencją jest zmiana złego prawa lub usunięcie z niego luk sprzyjających korupcji, a także
analizuje bieżąco ustalenia kontroli pod kątem rozpoznawania nowych mechanizmów, wskazuje na
nieprecyzyjność przepisów, błędy w organizacji i w nadzorze, nieskuteczność kontroli wewnętrznej.
Doświadczeniami w tym obszarze NIK dzieli się z najwyższymi organami kontroli innych państw
oraz z organizacjami międzynarodowymi i pozarządowymi.
Ryzyko niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych, a co za tym idzie – możliwość wystąpienia korupcji, zmniejsza skuteczna kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym. NIK
wspiera więc działania mające na celu tworzenie sprawnie funkcjonującego systemu tej kontroli.
Działalność NIK w obszarze walki z korupcją jest dostrzegana zarówno przez Sejm RP, jak i instytucje
międzynarodowe, stowarzyszenia i środowiska naukowe zajmujące się tą problematyką. W 2008 r.
Komisja ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP przyjęła opinię w sprawie zwiększenia skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego3/, określając najważniejsze obszary, w których powinny być podjęte
prace legislacyjne zmierzające do ograniczenia zagrożeń korupcją4/.

1/ Plan pracy NIK na 2008 r. Załącznik do uchwały Kolegium NIK z 12 grudnia 2007 r.
2/ Zawarto ją w Zaleceniach metodycznych dotyczących kontroli obszarów zagrożonych korupcją, zatwierdzonych do użytku służbowego w 2000 r. i stanowiących integralną część Podręcznika kontrolera.
3/ Opinia nr 3 Komisji ds. Kontroli Państwowej Sejmu RP do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zwiększenia skuteczności ustawodawstwa antykorupcyjnego, uchwalona
na posiedzeniu w dniu 7 maja 2008 r.
4/ Są one zbieżne z propozycjami przedsięwzięć zmniejszających zagrożenie korupcją (por. podrozdział V.4).
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Charakterystyka działań
podejmowanych w 2008 r.
W minionym roku NIK konsekwentnie kontynuowała
działania ukierunkowane na zapobieganie korupcji. Wykorzystywała sygnały napływające od obywateli5/, analizowała
przyczyny zjawisk korupcyjnych na podstawie wyników kontroli, poszukiwała rozwiązań możliwych do wdrożenia. Monitorowała również stan realizacji wniosków pokontrolnych,
zwłaszcza legislacyjnych. Informowała też opinię publiczną
i Sejm RP o obszarach ryzyka, ujawnionych mechanizmach
i postulowanych rozwiązaniach.
Najważniejszym źródłem informacji o doświadczeniach NIK w zakresie rozpoznania zagrożenia korupcją są
coroczne sprawozdania, informacje o wynikach poszczególnych kontroli oraz wystąpienia pokontrolne, dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej. W czerwcu Sejm RP
i opinia publiczna mogły się zapoznać z analizą zagrożeń
korupcją w świetle badań kontrolnych przeprowadzonych
przez Najwyższą Izbę Kontroli, opublikowaną w Sprawozdaniu z działalności NIK w 2007 r. Dokumentacja
zawierająca ustalenia dotyczące mechanizmów korupcjogennych lub wskazująca na uzasadnione podejrzenie
korupcji, jest przekazywana Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, jako instytucji powołanej do zwalczania tej
patologii.
W 2008 r. NIK kontynuowała współpracę z instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działania antykorupcyjne.
Dzięki uczestnictwu w konferencjach, popularyzowano
doświadczenia NIK w rozpoznawaniu tego zjawiska.
Szczególnie istotne dla NIK były przygotowania do udziału w 20. Sympozjum ONZ/INTOSAI6/ poświęconym INTOSAI, jako aktywnemu partnerowi w międzynarodowej
sieci antykorupcyjnej, a także zapewnieniu przejrzystości
na rzecz zabezpieczenia społecznego i zmniejszenia
ubóstwa. Uczestniczyło w nim około 120 uczestników
z najwyższych organów kontroli 65 krajów z całego świata oraz organizacji takich, jak Bank Światowy, OECD7/,

OSCE, Europejski Trybunał Obrachunkowy, OLAF8/, INTERPOL, Instytut Audytorów Wewnętrznych. Bezpośrednim rezultatem wygłoszenia przez wiceprezesa NIK referatu o roli Najwyższej Izby Kontroli w przeciwdziałaniu
korupcji w Polsce było zaproszenie Izby do przystąpienia
do Grupy roboczej INTOSAI ds. walki z praniem pieniędzy
i korupcją ze strony przejmującego przewodnictwo w grupie najwyższego organu kontroli Egiptu oraz jej członków,
zwłaszcza najwyższego organu kontroli Indonezji.
Wypracowane podczas sympozjum rekomendacje nawiązują do propozycji NIK, zwłaszcza do zalecenia dotyczącego wzmocnienia współpracy INTOSAI i najwyższych organów kontroli w zakresie wymiany informacji oraz rozwoju
typologii i wskazówek metodologicznych.
Dorobek NIK w zakresie działań antykorupcyjnych
był prezentowany także podczas innych konferencji
i sympozjów międzynarodowych, w tym na XI Generalnej Konferencji Afrykańskiej Organizacji Najwyższych
Organów Kontroli9/ oraz XIII Konferencji Międzynarodowej Rady Antykorupcyjnej, Transparency International
i greckiego Ministerstwa Sprawiedliwości10/. Doświadczenia NIK w tej dziedzinie były również przedmiotem
zainteresowania partnerów zagranicznych oraz tematem spotkań bilateralnych z przedstawicielami najwyższych organów kontroli innych państw (Armenii, Chin,
Mongolii).
Dążąc do upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach
powodowanych przez to szczególnie niebezpieczne
zjawisko, wynikającej z ustaleń przeprowadzonych kontroli, przedstawiciele NIK uczestniczyli w licznych konferencjach i spotkaniach o tematyce antykorupcyjnej,
organizowanych przez ośrodki akademickie i organizacje
pozarządowe11/, wygłaszając referaty i zabierając głos
w dyskusji. Przyniosło to w rezultacie kolejne publikacje
o charakterze popularyzatorsko-naukowym12/. Artykuły
poświęcone różnym aspektom problematyki antykorup8/ OLAF (franc. Office Europeen de Lutte Anti-Fraude). Europejski Urząd ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych funkcjonujący w ramach Komisji Europejskiej. Jego zadaniem jest ochrona interesów finansowych UE, walka z oszu-

5/ Por. rozdział III.7 Sprawozdania pn. Załatwianie skarg i wniosków.
6/ INTOSAI, organizacja zrzeszająca najwyższe organy kontroli ze 188 państw,

stwami i korupcją.
9/ AFROSAI, Pretoria, październik 2008 r.

ma specjalny status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej

10/ IACC, Ateny, listopad 2008 r.

ONZ. Sympozjum odbyło się w lutym 2009 r.

11/ Akademia im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Katolicki Uniwersytet Lubelski

7/ OECD (ang. Organization for Economic Cooperation and Development). Or-

im. Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwer-

ganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Powstała w 1961 r. i skupia

sytet Warszawski; Instytut Kościuszki w Krakowie; Program przeciw Korupcji

30 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej celem jest wspieranie

Fundacji im. Stefana Batorego.

państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu go-

12/ A. Hussein, Dowolność wydatkowania środków publicznych jako mechanizm

spodarczego i stopy życiowej obywateli. OECD zajmuje się też pomocą dla

korupcjogenny, Małopolska bez korupcji – Instytut Kościuszki, materiały po-

najbiedniejszych państw.

konferencyjne, Kraków, czerwiec 2008 r.
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cyjnej publikowane są również w wydawanym przez NIK
dwumiesięczniku Kontrola Państwowa13/.
Aktywność NIK w przeciwdziałaniu korupcji obejmuje
też, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych, wewnętrzne szkolenie kontrolerów. W ostatnich
dwóch latach szkolenie specjalistyczne z zakresu Nowej
metodyki antykorupcyjnej przeprowadzono w większości
jednostek organizacyjnych. Wykłady o obszarach zagrożonych korupcją i mechanizmach korupcjogennych są
także stałym punktem szkoleń prowadzonych podczas
aplikacji kontrolerskiej.

Obszary zagrożone korupcją
i mechanizmy korupcjogenne
Definicje korupcji
Według Cywilnoprawnej konwencji o korupcji sporządzonej w Strasburgu w dniu 4 listopada 1999 r., korupcja
to żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie,
bezpośrednio lub pośrednio, łapówki lub jakiejkolwiek innej
nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub zachowanie wymagane od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną
korzyść lub obietnicę.
Korupcją, w rozumieniu przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jest natomiast obiecywanie,
proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez
jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej,
dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian
za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu
funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej.
W NIK korupcja postrzegana jest nie tylko w kontekście przestępstw korupcyjnych, ale także w nawiązaniu
do wszystkich mechanizmów i zjawisk, które dotyczą
wykorzystywania funkcji publicznych dla przysporzenia
sobie lub innym osobom korzyści majątkowych lub osobistych.

Rozpoznanie i przeciwdziałanie
Konstytucyjne uprawnienia NIK oraz usytuowanie
w strukturach państwowych określają zadania NIK w walce z korupcją – polegają one głównie na rozpoznawaniu

13/ P. Szustakiewicz, Centralne Biuro Antykorupcyjne jako instytucja kontrolna,
Kontrola Państwowa nr 3/2008; M. Cyrankiewicz, Przepisy antykorupcyjne
dotyczące radnych, Kontrola Państwowa nr 4/2008; Posłowie popierają antykorupcyjne działania NIK, Kontrola Państwowa nr 5/2008.
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zagrożeń korupcyjnych i wskazywaniu przedsięwzięć zapobiegających ich występowaniu. Kontrolując działalność
instytucji publicznych zwraca się więc uwagę na to, czy
w działalności tej nie występują nieprawidłowości mające
cechy mechanizmów korupcjogennych. W tym celu kontrolerzy posługują się specjalną metodyką działań antykorupcyjnych. Zadaniem NIK nie jest jednak udowadnianie
konkretnych przestępstw korupcyjnych i egzekwowanie
odpowiedzialności karnej. Należy to do organów ścigania przestępstw, które dysponują niezbędnymi do tego
uprawnieniami procesowymi i operacyjnymi. Gdy ustalenia
kontroli wskazują na możliwość zaistnienia przestępstwa
o charakterze korupcyjnym, NIK kieruje wówczas zawiadomienie do prokuratury.
Ustalenia kontroli wskazują na występowanie w funkcjonowaniu instytucji publicznych, ze zróżnicowaną intensywnością, tych samych lub podobnych nieprawidłowości, stwarzających podatny grunt dla korupcji, przez
generowanie niekorzystnych gospodarczo i społecznie
zjawisk. Nieprawidłowości w działalności kontrolowanej
instytucji, które zwiększają ryzyko korupcji, nazywamy
mechanizmami korupcjogennymi. Chodzi tu w szczególności o takie nieprawidłowości, które mogą ułatwiać
zachowania korupcyjne, zachęcać do takich zachowań,
a także o nieprawidłowości, które mogą utrudniać wykrycie zachowań korupcyjnych.
Ryzyko korupcji zwiększa się wówczas, gdy w kontrolowanej działalności brak jest przejrzystości działania, gdy
nie jest zapewniona bezstronność i jawność postępowania, a także gdy nie funkcjonuje w sposób należyty nadzór
i kontrola.

Potencjalne obszary zagrożone korupcją
i mechanizmy korupcjogenne
Obszary zagrożone korupcją zostały w minionych latach
dobrze rozpoznane przez Najwyższą Izbę Kontroli. W schemacie nr 1 przedstawiono główne rodzaje działalności (obszary) szczególnie zagrożone korupcją.

Schemat nr 1.
Główne rodzaje działalności zagrożone korupcją
Wyszczególnienie
(rodzaj działalności)

Ryzyko związane z:
Wydawanie rozstrzygnięć
uznaniowych

Nadużywaniem uznaniowości i rozstrzyganiem
spraw w sposób dowolny

Zawieranie kontraktów przez podmioty
sektora publicznego i prywatnego

Uzyskiwaniem przez sektor prywatny korzyści
kosztem majątku publicznego

Realizacja przez organy władzy publicznej
funkcji nadzorczych i kontrolnych

Przekupstwem osób wykonujących te funkcje

Dystrybucja przez władze publiczne
dóbr deficytowych

Nierównością w dostępie do tych dóbr

Schemat nr 2.
Opis podstawowych mechanizmów korupcjogennych
Mechanizmy
korupcjogenne

Krótka charakterystyka

Dowolność
postępowania

Sprzyja jej głównie brak jasnych kryteriów sposobu lub trybu załatwienia sprawy,
wskutek czego urzędnicy mają możliwość działania nie według ustalonych reguł,
ale własnego uznania. Dowolność wynika w znacznej mierze z nieprzejrzystych
i nieprecyzyjnych przepisów prawa, a także nazbyt częstych jego zmian. Sprzyja jej
nadmiar kompetencji – kumulowanie ich przez jedną osobę podejmującą decyzje,
w szczególności niestosowanie w procesie ich podejmowania tzw. zasady wielu
oczu, czyli rozdzielania czynności między różnych urzędników, które zmniejsza
ryzyko przekupstwa. Dowolności postępowania często towarzyszą inne mechanizmy
korupcjogenne.

Konflikt interesów

Jest to szczególnie niebezpieczny mechanizm w funkcjonowaniu instytucji publicznych. O konflikcie tym mówimy wówczas, gdy urzędnik podejmujący rozstrzygnięcie
w określonej sferze spraw publicznych lub uczestniczący w przygotowaniu tego
rozstrzygnięcia, ma lub może mieć osobisty interes w sposobie załatwienia sprawy.
Do konfliktu dochodzi nie tylko wtedy, gdy urzędnik w danej sprawie działa w osobistym interesie, ale także, gdy istnieje choćby tylko teoretyczna możliwość, że interes
ten przeważy nad troską o interes publiczny. W działalności instytucji publicznych
zbyt słaba jest, a w niektórych w ogóle nie istnieje, wrażliwość na potencjalny konflikt
interesów. Funkcjonariusz państwa nie widzi nic złego w tym, gdy jako urzędnik
podejmuje decyzje o przekazaniu określonych środków publicznych na rzecz fundacji,
w której pełnił funkcje kierownicze, a następnie zostaje beneficjentem zleceń tej fundacji. Skuteczna walka z korupcją wymaga stanowczego przeciwdziałania konfliktowi
interesów. Funkcjonariusze publiczni nie powinni działać w warunkach podwójnej
lojalności, gdy ich rozstrzygnięcia dotyczą nie tylko interesu publicznego, za który
odpowiadają z tytułu sprawowanego urzędu, ale również ich interesów osobistych.

Słabość systemu nadzoru
i kontroli

Wyraża się ona w niewystarczającej skuteczności działań nadzorczych organów do
tego zobowiązanych, w organizacyjnej i kadrowej słabości kontroli wewnętrznej
oraz głównie doraźnym, a nie planowym działaniu. Wskutek tego jedynie niewielka
część decyzji podejmowanych przez urzędników poddawana jest bieżącej kontroli,
co powoduje, że utrudnione jest ujawnianie decyzji wadliwych, niekorzystnych dla
interesu publicznego.

Brak jawności
postępowania

Nieprecyzyjne określenie w wewnętrznych przepisach instytucji publicznych odpowiedzialności urzędniczej za realizację poszczególnych zadań. Nadużywanie formuły
kolegialnego podejmowania decyzji powoduje rozmycie indywidualnej odpowiedzialności za podjęte rozstrzygnięcia.
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Ryzyko korupcji pojawia się głównie tam, gdzie organ
władzy działa w sposób uznaniowy, gdy funkcjonariusze
publiczni zawierają kontrakty z podmiotami prywatnymi oraz
gdy wykonywane są funkcje nadzorcze i kontrolne. Istnieje
wówczas niebezpieczeństwo, że nieuczciwy urzędnik może
uzależniać swoją decyzję od uzyskania korzyści materialnej
lub osobistej, albo gdy konkurujące o zamówienie publiczne
firmy zechcą uzyskać je w sposób nieuczciwy.
Walka z korupcją może być skuteczna jedynie wtedy,
gdy zostaną należycie rozpoznane i wyeliminowane okoliczności, które jej sprzyjają. W miarę coraz głębszego rozpoznawania zagrożeń korupcją oraz na podstawie wyników
badań kontrolnych przeprowadzonych w minionym roku, do
podstawowych mechanizmów korupcjogennych zaliczono:
dowolność postępowania (dowolność w podejmowaniu decyzji), konflikt interesów, brak wymaganej jawności postępowania, a także brak (słabość) systemu nadzoru i kontroli14/.
Mechanizmy te mają szczególne znaczenie, z punktu widzenia ustawodawstwa (niewłaściwe regulacje prawne mogą
sprzyjać korupcji).
Opis podstawowych mechanizmów korupcjogennych
zawiera schemat nr 2.
Dla zmniejszenia ryzyka korupcji w działalności instytucji
publicznych wskazane jest, aby ustawodawstwo dotyczące
określonych procedur podejmowania rozstrzygnięć w imieniu interesu publicznego uwzględniało następujące zasady:
1) Precyzja i klarowność prawa oraz tzw. zasada wielu
oczu. Wymaga, aby przy tworzeniu nowych aktów prawnych czy nowelizacji istniejących, zwracać szczególną
uwagę na to, aby przepisy prawa, przewidujące wydawanie rozstrzygnięć uznaniowych były na tyle precyzyjne, by uniemożliwić dowolną ich interpretację. Należy
też dążyć do precyzyjnego określenia warunków, jakie
musi spełnić osoba ubiegająca się o określoną decyzję
uznaniową, jakie dokumenty ma przedstawić, w jakim
czasie powinno nastąpić rozstrzygnięcie sprawy, jakie są
przesłanki decyzji negatywnej bądź pozytywnej, jak ma
być rozstrzygnięta sytuacja, w której podmioty konkurują
o uzyskanie rozstrzygnięcia niemożliwego do spełnienia
przez wszystkich. Rozważenia wymaga potrzeba dokonania przeglądu obowiązujących procedur podejmowania rozstrzygnięć uznaniowych i zaproponowanie ich
14/ W poprzednich latach diagnozowano dodatkowo także inne mechanizmy
korupcjogenne, takie jak: nieprawidłowości w sposobie stanowienia prawa,
nadmiar kompetencji w ręku jednego urzędnika, brak odpowiedzialności
osobistej, lekceważenie dokumentacji i sprawozdawczości, nadmierne korzystanie z usług zewnętrznych i pośrednictwa, uchylanie się przed kontrolą państwową. Najczęściej towarzyszyły one jednak mechanizmom podstawowym,
więc dla przejrzystości klasyfikacji zrezygnowano z ich prezentowania.
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nowelizacji wszędzie tam, gdzie kryteria podejmowania
rozstrzygnięć nie są dość precyzyjne i stwarzają pole dla
dowolności postępowania.
Istotnym instrumentem zmierzającym do zapobieżenia
dowolności postępowania jest tzw. zasada wielu oczu,
rozumiana w ten sposób, że osoba podejmująca decyzje
dotyczące majątku publicznego nie działa sama, lecz jej
kompetencje są dzielone z innymi osobami. Ważniejsze
decyzje i rozstrzygnięcia powinny być odpowiednio konsultowane i opiniowane. Większe wydatki czy kontrakty
powinny być przedmiotem systematycznego nadzoru ze
strony organów nadrzędnych. Tam, gdzie to możliwe,
powinna być zapewniona kolegialność podejmowanych
rozstrzygnięć, oczywiście z równoczesnym zachowaniem takich mechanizmów, żeby nie rozmywała się odpowiedzialność osobista.
2) Eliminowanie konfliktu interesów. W celu uwzględnienia tej zasady ustawodawca powinien zdecydować
się na to, aby funkcjonariusze służb państwowych, takich
jak Policja, nadzór budowlany, weterynaryjny, sanitarny,
ochrony środowiska itp., objęci byli zakazem wykonywania dodatkowego zajęcia w obszarach związanych z ich
działalnością służbową. Zakaz ten powinien być jednolity i powinien obejmować wszystkich funkcjonariuszy.
3) Jawność i przejrzystość. Zasada ta wskazuje, że
najwłaściwszym sposobem na przeciwdziałanie dowolnemu dysponowaniu majątkiem publicznym, powinna
być szeroko rozumiana jawność postępowania. Przede
wszystkim powinna być zachowana zasada szerokiego
i równego dla wszystkich zainteresowanych dostępu do
informacji o możliwości otrzymania określonych korzyści
realizowanych w ramach wydatków publicznych. Dotyczy to nie tylko zamówień publicznych, ale także prywatyzacji, wszelkiego rodzaju dotacji, pożyczek, środków
europejskich itp. Każda procedura, w której ramach
dokonuje się dysponowanie środkami publicznymi, powinna być tak zorganizowana, żeby wszyscy potencjalnie zainteresowani mogli się z łatwością dowiedzieć, że
taka procedura w ogóle ma miejsce.
4) Systematyczna kontrola. Zasada ta oznacza, że procedury administracyjne muszą być tak zorganizowane,
aby podejmowane rozstrzygnięcia były kontrolowane,
przy czym nie chodzi jedynie o kontrolę instancyjną, czyli taką, gdy ktoś się od decyzji odwoła, ale także systematyczną kontrolę w sytuacji, gdy nikt się nie odwołuje.

Opis mechanizmów
korupcjogennych na przykładach
przeprowadzonych kontroli
NIK dostrzega konieczność eliminowania zidentyfikowanych mechanizmów korupcjogennych w badanych obszarach funkcjonowania państwa, m.in. przez popularyzowanie
rozwiązań, które mogą się przyczynić do ograniczenia skali
korupcji w Polsce. Przegląd wyników kontroli15/ wskazuje,
że w dalszym ciągu w badanych obszarach funkcjonowania
państwa działają takie mechanizmy. Zazwyczaj nie występują one w czystej postaci. Prezentując opisane niżej przykłady
tych mechanizmów, starano się przedstawić je w kontekście
określonych ustaleń dokonanych w czasie kontroli, w powiązaniu z implikacjami, jaki one mogą mieć dla porządku
prawnego oraz gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa
i samorządowym oraz publicznymi środkami finansowymi.
1) Słabość systemu nadzoru sprawowanego przez starostów nad działalnością stacji diagnostycznych.
Ujawniono ją w wyniku kontroli sprawowania przez
starostów nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego. Stwierdzono, że system badań technicznych tylko
częściowo spełnia swoje zadania – dopuszcza do ruchu
pojazdy znajdujące się w złym stanie technicznym, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jedną z przyczyn tego stanu jest słabość systemu
nadzoru i kontroli nad działalnością stacji, wykonujących
ważne czynności dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W większości spośród 52 skontrolowanych jednostek
nadzór nad ich działalnością prowadzony był nierzetelnie
oraz z naruszeniem przepisów prawa. Ocena ta dotyczy
zarówno wykonywania nadzoru nad przedsiębiorcami
prowadzącymi stacje, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami, czyli najważniejszymi ogniwami w systemie
badań technicznych pojazdów. Starostwa nie były przygotowane do wywiązywania się z tych zadań, zarówno
pod względem organizacyjnym, jak i kadrowym. W szeregu przypadków nie przywiązywano do wykonywania
tych obowiązków należytej wagi; nie wykorzystywano
też instrumentów prawnych do wypełniania funkcji nadzorczych. Przede wszystkim nieprawidłowo wykonywano obowiązki z zakresu przeprowadzania okresowych
kontroli w stacjach oraz nadawania i cofania uprawnień
diagnostom. W rezultacie działalność prowadziły stacje,
które nie spełniały wymaganych warunków lokalowych
i organizacyjnych oraz nie posiadały odpowiedniego
sprzętu i wyposażenia. Stwierdzono nawet fakty zatrud15/ Podanych do publicznej wiadomości w 2008 r. i I kw. 2009 r.

niania diagnostów, którzy zostali skazani prawomocnymi wyrokami za nieuczciwe wykonywanie badań (stacje,
w których wobec zatrudnionego personelu prowadzone
były postępowania karne, funkcjonowały na terenie 42%
skontrolowanych starostw).
Brak skutecznego nadzoru ze strony starostów oraz
będące pochodną tego stanu pobłażliwe i łagodne orzekanie w postępowaniach administracyjnych o cofnięcie
uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty, prowadziły do poczucia bezkarności wśród osób wykonujących
nierzetelnie badania techniczne. Bezkarność ta sprawiała, że działalność w zakresie dopuszczania pojazdów do
ruchu drogowego w sposób szczególny narażona była
na powstawanie mechanizmów sprzyjających korupcji.
2) Słabość systemu nadzoru ze strony zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Ustalenia kontroli wykonania planu
finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 r.
wskazywały, że Zarząd Funduszu nadal nie posiadał
rzetelnej informacji o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń. Przyczyną były m.in.
niekompletne dane przekazywane przez świadczeniodawców lub ich brak. Obowiązujące przepisy o zakresie
danych przekazywanych przez świadczeniodawców,
dotyczące osób oczekujących na udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej powodowały, że NFZ pozyskiwał, a następnie przetwarzał jedynie dane statystyczne o liczbie
osób oczekujących i przeciętnym czasie oczekiwania na
realizację świadczeń. Nie dysponował natomiast danymi
o świadczeniach udzielanych poszczególnym pacjentom. Uniemożliwiało to prowadzenie rzetelnych analiz
oraz podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, jak również
weryfikację list osób oczekujących, pod kątem wielokrotnego wpisywania się pacjentów na ww. listy u różnych
świadczeniodawców.
3) Występowanie różnego rodzaju zależności między
dyrektorem Samodzielnego Publicznego SzpitalaKlinicznego nr 5 w Katowicach i częścią pracowników a firmami sprzedającymi tej jednostce sprzęt,
leki i środki medyczne oraz finansującymi prowadzone w nim badania kliniczne, a także konfliktu interesów, ujawniono podczas przeprowadzonej w szpitalu
kontroli wybranych postępowań przetargowych. Stwierdzono m.in. zawarcie niekorzystnych umów na badania
kliniczne. W rezultacie większość środków z tego tytułu
przypadła nie szpitalowi, lecz osobom prywatnym, w tym
dyrektorowi szpitala, jako osobie fizycznej. Zleceniodawcami badań klinicznych leków były firmy, które w latach
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2000-2007 dostarczyły szpitalowi leki i sprzęt medyczny
o wartości 20 mln zł. Fakt ten w ocenie NIK wskazuje
na możliwość wystąpienia korupcji. Stwierdzono bezpośredni związek między wybieranymi w postępowaniach
o zamówienia publiczne firmami, realizującymi dostawy
urządzeń medycznych, sprzętu medycznego, leków
lub środków medycznych a przekazywanymi na rzecz
szpitala darowiznami oraz finansowaniem przez tych
dostawców badań klinicznych i wyjazdów przedstawicieli (pracowników) szpitala na zagraniczne sympozja.
Dostawcami produktów o najwyższej wartości i w największej ilości byli ci dostawcy, którzy jednocześnie
w okresie poprzedzającym udzielenie zamówienia lub
w trakcie realizowanych dostaw przekazywali szpitalowi
darowizny, finansowali zagraniczne wyjazdy wybranych
osób, a także zawierali z niektórymi z nich (uczestniczącymi w komisjach przetargowych lub decydującymi
o wyborze kupowanego sprzętu) umowy na prowadzenie wysoko wynagradzanych badań naukowych. Stwierdzono także, że dyrektor wykorzystał pełnioną funkcję
do prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej.
4) Dowolność postępowania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Dowolność tę wykazała
przeprowadzona w szpitalu kontrola wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji
usług medycznych, finansowanych ze środków publicznych w latach 2006-2008 (I półrocze). Okoliczności poprzedzające zawarcie umowy z Niepublicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Diagnostyka”, na
której podstawie zlecono wykonywanie świadczeń zdrowotnych wskazywały, iż postępowanie ukierunkowane
zostało na przekazanie diagnostyki podmiotowi niepublicznemu. Umowę zawarto po przeprowadzeniu „konkursu” rozstrzygniętego w oparciu o jedną, ustną ofertę TMS
Diagnostyka sp. z o.o., której treści nie można było ustalić, z powodu zaginięcia protokołów z posiedzeń komisji
konkursowej. Podczas konkursu, jak i w dniu podpisania
umowy, podmiot ten nie mógł prowadzić działalności
z tego zakresu, wobec niewpisania takiego zakresu działania w aktach rejestrowych (niespełnienie wymogu określonego w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej). Jednym z inicjatorów przekazania zewnętrznej firmie zadań,
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, był
ówczesny kierownik Zakładu Radiologii, który 8 miesięcy
przed podpisaniem umowy wystąpił do dyrektora szpitala
z propozycją nawiązania współpracy z tą firmą. Zdaniem
NIK przekazanie podmiotowi zewnętrznemu prowadzenia
diagnostyki było niekorzystne finansowo. Opłaty wnoszone przez szpital za wykonane badania były w latach 2005-
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2008 (I półrocze) szacunkowo o 321,3 tys. zł wyższe od
kosztów tych świadczeń, jakie poniósłby szpital, gdyby
sam realizował badania, a utracone korzyści z tytułu wykonywania, opłacanych przez NFZ badań na rzecz własnych pacjentów ambulatoryjnych oraz badań wykonywanych na rzecz pacjentów innych szpitali, wyniosły około
4,1 mln zł.
5) Dowolność postępowania w Urzędzie Miejskim we
Wrocławiu. Ustalenia kontroli przygotowania i realizacji
budowy Aquaparku (Wrocławskiego Parku Wodnego),
a także zagadnień dotyczących budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej, wskazywały na
dowolność postępowania pracowników tego urzędu,
skutkującą nieprawidłowościami w wysokości 63,3 mln zł.
Wynikały one z nieprawidłowo ustalonych stawek czynszu (32,6 mln zł), a także przekazania Spółce Port Lotniczy Wrocław SA aportu majątkowego (20,2 mln zł), bez
wymaganej uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. Ponadto
sprzedano 2 zabytkowe kamienice z przeznaczeniem do
remontu, o łącznej powierzchni gruntu zabudowanego 1,6
tys. m2, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego za
cenę wywoławczą 2,1 mln zł. W umowie sprzedaży nie
zabezpieczono ustalonego w przetargu sposobu zagospodarowania nieruchomości i nabywca dokonał rozbiórki
zabytkowych kamienic. W tej sytuacji postępowanie na
zbycie przedmiotowej nieruchomości było obciążone mechanizmami potencjalnie wpisującymi się w obszar ryzyka
związanego z korupcją.
6) Dowolność postępowania w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Kontrola
sprzedaży i wydzierżawianie nieruchomości rolnych
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ujawniła nieprawidłowości mające charakter korupcjogennej dowolności postępowania. Dotyczyło to przypadków nierzetelnego przeprowadzania przetargów, załatwiania spraw
„po znajomości”, umożliwiania niektórym podmiotom
korzystania nieodpłatnie z nieruchomości rolnych przez
ponadroczne okresy. W co drugim skontrolowanym oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych nie
przestrzegano przepisów prawa, w tym rangi ustawowej, określających zasady sprzedaży nieruchomości.
Naruszenie tych zasad stwierdzono w 15 transakcjach
(34,1% zbadanych). Przyjmowano m.in. oświadczenia
nabywcy w sprawie skorzystania z przysługującego mu
prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, złożonego przez osobę nieuprawnioną, nieuzyskiwano wymaganej opinii stosownej komisji, przekraczano zakres
udzielonych przez prezesa agencji pełnomocnictw, niepodawano w wykazach nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży informacji o obowiązku uzyskania akceptacji programu użytkowego nieruchomości zabytkowej
oraz oznaczenia ksiąg wieczystych nieruchomości. Zdaniem NIK, w tak nieprawidłowo funkcjonującym systemie, zagrożenie ryzykiem korupcji jest bardzo wysokie.
7) Dowolność postępowania zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kontrola
działalności Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w latach 2004-2007 wykazała, że
jego zarząd, zawierając kontrakty z innymi podmiotami, podejmował dowolne decyzje gospodarcze. Brak
było wewnętrznych uregulowań dotyczących udzielania zamówień na realizację zadań inwestycyjnych oraz
dostawę towarów i usług. Spośród zleconych podwykonawcom 62 robót budowlanych o wartości 10,6 mln zł,
w wypadku 51 zadań o wartości 8,5 mln zł tryb wyboru
wykonawców był nieokreślony i nieudokumentowany.
Decyzje o udzieleniu zamówień podejmowali członkowie zarządu, a umowy zawierane były z naruszeniem
regulaminu – bez podjęcia uchwały przez zarząd. W
ocenie NIK, udzielanie zamówień bez ustalenia przejrzystych zasad gwarantujących wybór najkorzystniejszej
oferty oraz wprowadzenia obowiązku dokumentowania
procedury wyboru wykonawcy, była nieprawidłowością,
która w oczywisty sposób sprzyja korupcji.
8) Dowolność postępowania skutkująca niegospodarnością zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Kontrola wykonywania
przez Przedsiębiorstwo zadań o charakterze użyteczności
publicznej w latach 2003-2007 ujawniła podejmowanie
przez prezesa spółki dowolnych, niegospodarnych decyzji
dotyczących jej majątku. Analiza zamówień o wartości 2
mln zł wykazała nieprawidłowości we wszystkich zamówieniach. Polegały one m.in. na: fałszowaniu dokumentacji
przetargowej i budowlanej, niezawarciu pisemnych umów
na zlecane roboty, podpisywaniu umowy bez zweryfikowania oferowanej ceny, nieuzasadnionym kredytowaniu
wykonawców, nierzetelnym odbiorze realizowanych robót.
Nierzetelnie rozliczano też wykonane prace, wypłacano
wykonawcom wynagrodzenie bez sprawdzenia zakresu
i jakości robót lub mimo wadliwego wykonania przedmiotu
umowy. Pobierano także wynagrodzenia za roboty, których spółka nie wykonała. Stwierdzono wyłudzanie przez
prezesa zarządu, bez pokwitowania, środków pieniężnych
z kasy, nie dokumentując ich zwrotu, a także wykorzystywanie pracowników, sprzętu i materiałów spółki do celów
prywatnych. W tym przypadku ustalenia kontroli przekazane prokuraturze spowodowały wydanie przez sąd postanowienia o aresztowaniu prezesa spółki oraz innych osób.

9) Dowolność postępowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Dowolność tę ujawniono podczas kontroli powiązań budżetów jednostek
samorządu terytorialnego z budżetem państwa, co było
m.in. przyczyną negatywnej oceny jego działalności.
Stwierdzono nierzetelne planowanie dochodów i wydatków, zawyżanie deficytu w celu uzasadnienia zaciągania zobowiązań, wyemitowanie obligacji z naruszeniem
prawa i niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie
środków uzyskanych z tego tytułu, a także nieopracowanie procedur dotyczących postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz zasad rozliczenia dotacji
otrzymanych z budżetu państwa, a także wydatkowanie
– z pominięciem lub naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych – środków publicznych w wysokości 20 mln zł. Ustalenia te stały się jednym z powodów
odwołania przez Sejmik Województwa Lubuskiego
Zarządu Województwa. Dodać należy, że wśród ujawnionych nieprawidłowości dwa czyny nosiły znamiona
przestępstwa, a 9 wskazywało na naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w tych sprawach skierowano
zawiadomienia do właściwych organów. Przedmiotem
zawiadomienia było przeznaczenie przez członków
Zarządu Województwa (marszałka i wicemarszałka) na
inny cel środków z obligacji w kwocie 85 mln zł, wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie województwa. Stwierdzono także, że dyrektor
Centrum Promocji i Szkolenia w Przełazach, działając
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożył poświadczające nieprawdę sprawozdanie o zakresie realizacji powierzonego zadania oraz faktury za wykonane
usługi, mimo iż część zadania nie została zrealizowana.
Fakty te były przyczyną odwołania go przez Marszałka
Województwa z zajmowanego stanowiska.
10) Konflikt interesów w Urzędzie Morskim w Słupsku.
Doraźna kontrola zatrudniania pracowników, udzielania
zamówień publicznych oraz funkcjonowania tego urzędu wykazała zachowania o cechach konfliktu interesów.
Stwierdzono, że w lutym 2007 r., na zaproszenie i koszt
holenderskiej firmy, członkowie kierownictwa urzędu oraz
rzecznik prasowy ówczesnego Ministerstwa Gospodarki
Morskiej uczestniczyli w pięciodniowym wyjeździe do
Holandii. Uzasadniano ją m.in. potrzebą zapoznania się
z technicznymi i finansowymi możliwościami firmy, realizowanymi przez nią inwestycjami (budowlami hydrotechnicznymi i marinami jachtowymi) oraz kontynuowania rozmów o ewentualnej inwestycji w Ustce. Wyjazd faktycznie
nie miał związku z zadaniami wykonywanymi przez urząd.
Nastąpił w sytuacji konfliktu interesów. Uczestniczący
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w nim przedstawiciele urzędu i organu nadzorującego byli
goszczeni przez wykonawcę zamówienia, który z dużymi
trudnościami realizował zawartą z urzędem umowę na
wykonywanie prac o wartości 22,7 mln zł. Jak ujawniono,
w 2006 r. urząd zapłacił tej firmie prawie 2,6 mln zł, w tym
ponad 1,1 mln zł za roboty niewykonane, które zrealizowano dopiero w następnym roku.
Innym przykładem było zachowanie jednej z pracownic
urzędu, zobowiązanej do prowadzeniu dokumentacji
dzierżaw i sporządzania projektów umów. Pełniąc tę
funkcję jednocześnie występowała w roli pełnomocnika
spółki cywilnej „Przystań” i w jej imieniu zawarła aneks
do umowy dzierżawy. W kontekście niewyegzekwowania opłaty dzierżawnej w wysokości 17,7 tys. zł był to
klasyczny konflikt interesów – zadysponowanie, kosztem interesu publicznego, majątkiem Skarbu Państwa
w sposób sprzyjający interesowi prywatnemu.
W 2007 r. wszystkie 40 umów dzierżawy gruntów i budynków (w tym 27 nowych) zawarto w trybie bezprzetargowym, mimo iż wewnętrzne regulacje dopuszczały
odstąpienie od trybu przetargu tylko w ściśle określonych przypadkach. Z ogólnej liczby 343 umów, 21
zawarto z pracownikami urzędu (w tym 3 z członkami
rodzin dyrekcji). W umowach zastosowano stawki opłat
za dzierżawę w wysokości od 0,21 zł do 4,65 zł za m2.
W przetargach przeprowadzanych w tym czasie przez
Urząd Gminy Ustka na dzierżawę terenów o podobnej
lokalizacji stawki wywoławcze za 1 m2 terenu wynosiły
od 22,20 zł do 50 zł za m2. Pominięcie trybu przetargu
przy zawarciu umów, zastosowanie minimalnych stawek,
przy jednoczesnym niewprowadzeniu do nich zapisu
umożliwiającego waloryzację stawek, było dysponowaniem majątkiem Skarbu Państwa w sposób sprzyjający
interesowi prywatnemu, co więcej interesowi osób blisko
spokrewnionych z członkami kierownictwa urzędu.
Ponadto w sezonie letnim 2007 r. w porcie Rowy (w tzw.
domku po policji) zorganizowano wypoczynek dla prywatnych gości dyrektora urzędu (pracowników Ministerstwa
Gospodarki Morskiej), w łącznej liczbie 138 osobodni.
Koszty zużycia oleju opałowego, wody, odprowadzenia
ścieków i wywozu śmieci pokryto z budżetu urzędu.
11) Konflikt interesów w Inspekcji Sanitarnej w Kielcach. Kontrola realizacji przez Wojewódzkiego i Powiatowego Państwowych Inspektorów Sanitarnych
w Kielcach wybranych zadań wykazała, że udzielali
oni zgody pracownikom stacji na wykonywanie dodatkowych zajęć pozasłużbowych, których wykonywanie
pozostawało w sprzeczności z ich obowiązkami służbowymi, co mogło wywoływać podejrzenia o stronniczość
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lub interesowność. Podejrzenie o istnieniu mechanizmu
korupcyjnego mógł ponadto rodzić sposób upublicznienia przez stację powiatową listy rzeczoznawców ds.
sanitarno-higienicznych – ograniczono się do zamieszczenia na tablicy informacyjnej, zamiast imiennej listy
rzeczoznawców, ogłoszenia o dysponowaniu taką listą
przez sekretariat.
12) Konflikt interesów oraz dowolność postępowania
w mieście Lubin. Jego istnienie ujawniono podczas
kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej i nieruchomościami oraz wydatkowania środków
publicznych przez samorząd Gminy Lubin w latach 20042007 (I półrocze). Tworzyły go powiązania gospodarcze
z przyszłym dostawcą pracownika spółki ze 100% udziałem gminy, przygotowującego i przeprowadzającego zamówienie publiczne związane z informatyzacją o wartości ponad 3 mln zł. Po udzieleniu zamówienia, w części
z naruszeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych,
podwykonawca dostawcy wypłacił temu pracownikowi
wynagrodzenie za realizację bliżej niesprecyzowanych
zadań związanych z programem informatycznym. Biegły
ustalił, że wartość zamówienia zawyżono o 0,5 mln zł
w stosunku do cen rynkowych. NIK ujawniła też dowolność postępowania, polegającą na zawarciu przez inną
spółkę ze 100% udziałem gminy kontraktu ze spółką
kapitałową osoby fizycznej na budowę salonu samochodowego na bardzo niekorzystnych warunkach, co
do terminu realizacji, pod rygorem zapłaty wysokich kar
umownych. W rezultacie nastąpiło znaczne przekroczenie ustalonych terminów i konieczność zapłaty kar w wysokości 2,8 mln zł, przy kontrakcie o wartości 7,4 mln zł.
Dla pełnego zabezpieczenia zapłaty kary kontrakt został
poręczony przez inną spółkę gminy, pozostającą w dobrej sytuacji ekonomicznej, gwarantującej jej egzekucję.
13) Konflikt interesów przy udzielaniu dotacji na zadania zlecone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jego występowanie ujawniono
w wyniku przeprowadzonej przez NIK i RIO kontroli
Prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki
samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W 12 jednostkach (12,9% badanych) stwierdzono
praktykę dopuszczania do udziału w pracach komisji
konkursowych przedstawicieli podmiotów składających
oferty, w tym pracowników zleceniodawcy zasiadających we władzach takich podmiotów, bądź rodzinnie ze
sobą powiązanych. Najpoważniejsze nieprawidłowości
stwierdzone zostały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w którym w 2006 r. do prac komisji

konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży, powołano – jako ekspertów i członków
komisji – prezesów podmiotów będących beneficjentami
dotacji. Łącznie podmiotom, których przedstawiciele
wchodzili w skład komisji, przyznano 1,4 mln zł dotacji
(tj. 30,7% ogółu kwoty rozdysponowanej przez komisję).
W uchwale określającej zasady powołania, skład i tryb
pracy komisji zapisano, że gdy członek komisji jest bezpośrednio związany z podmiotem składającym ofertę
wówczas nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji
dotyczącej tej oferty. Wyłączenia takie nie były jednak
dokumentowane. NIK zwróciła też uwagę, że nawet
takie ograniczenie prawa głosu nie gwarantuje w pełni
przejrzystego sposobu ich funkcjonowania, gdyż potencjalnie stwarza możliwość nieformalnego porozumienia
między przedstawicielami tych organizacji o korzystnym
dla nich sposobie głosowania.
14) Konflikt interesów w Elektrowni Jaworzno III i Kopalni Bogdanka. Kontrola wdrażania projektów racjonalizatorskich przez wybranych przedsiębiorców górniczych i energetycznych wykazała przypadki konfliktu
interesów, polegające na udziale niektórych pracowników w wykonywaniu czynności, które wpływały na decyjze o przyjęciu projektów do wdrażania i przyznaniu
nagród za wynalazczość. W Południowym Koncernie
Energetycznym SA – Oddział Elektrownia Jaworzno III
wnioski o przyznanie nagród za wdrożenie dwóch projektów racjonalizatorskich złożyła osoba nieuprawniona
do dokonania tej czynności, wnosząc m.in. o przyznanie
sobie nagrody, czyli działała we własnej sprawie. Postępowanie to naruszało wewnętrzny regulamin wynalazczości, w myśl którego wniosek o przyznanie nagrody
może złożyć kierownik komórki organizacyjnej realizującej projekt lub osoba odpowiedzialna za jego wdrożenie.
Mimo to wnioski zostały zatwierdzone. Podobną sytuację stwierdzono w Lubelskim Węglu Bogdanka SA – autorzy dwóch projektów wynalazczych podjęli działania
we własnej sprawie. Działania te wpływały na decyzje
podejmowane przez władze Spółki. Pierwszy przypadek
polegał na podpisaniu sprawozdania z przeprowadzonych prób i badań projektu przez jego trzech twórców.
NIK negatywnie oceniła, ze względu na zagrożenie korupcją, praktyki przekazywania do wykonania autorom
rozpatrywanego projektu wynalazczego czynności, które bezpośrednio wpływają na decyzję o przyjęciu rozwiązania do stosowania. Drugi przypadek dotyczył wnioskowania przez jedynego twórcę projektu o przyznanie
mu nagrody za wdrożenie projektu. NIK zwróciła uwagę,

że przedstawionych działań nie zabraniał regulamin wynalazczości. W odniesieniu do pierwszego przypadku,
w jego przepisach brak było stosownych unormowań,
natomiast w stosunku do drugiego istniała regulacja
wprost umożliwiająca jego zaistnienie (regulamin stanowił, że wniosek o przyznanie nagrody za wynalazczość
składa twórca projektu lub kierownik komórki realizującej
projekt, wskazując osoby nagradzane i kwotę proponowanej nagrody). Zdaniem NIK, rozwiązaniem właściwym
byłoby zastrzeżenie tej kompetencji dla kierownika komórki, w której projekt wynalazczy znalazł zastosowanie.
15) Konflikt interesów w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Kontrola gospodarowania przez WAM nieruchomościami Skarbu Państwa w latach 2004-2007
(I kwartał) wykazała mechanizmy korupcyjne, polegające między innymi na niegospodarnym działaniu Oddziału Regionalnego w Gdyni, w zakresie zamiany 4
nieruchomości w miejscowości Dobra Szczecińska, na
21 lokali mieszkalnych położonych w Gdyni. Zgodę na
zamianę wyraził ówczesny Prezes WAM, a akt notarialny podpisał były dyrektor oddziału. Łączna wartość
nieruchomości wynosiła 9,2 mln zł, natomiast 21 lokali
mieszkalnych – 3,25 mln zł (35%). Zaznaczyć należy,
że w wypadku dwóch z czterech działek wartość każdej
z nich przekraczała łączną wartość lokali, co oznacza,
że przedmiotem zamiany mogła być jedna z tych nieruchomości, a nie wszystkie cztery. W ten sposób agencja
uniknęła sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, preferując wyłącznie spółkę będącą właścicielem
lokali. Sposób przygotowania i przeprowadzenia transakcji (preferowanie interesu prywatnego kosztem publicznym) niewątpliwie wskazuje na możliwość wystąpienia zjawiska konfliktu interesów.
16) Dowolność postępowania i brak przejrzystości w naborze pracowników samorządowych. Nieprawidłowości noszące takie cechy ujawniła kontrola naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach
samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.
NIK negatywnie oceniła sposób prowadzenia naborów
w 8 spośród 11 skontrolowanych jednostek samorządu
terytorialnego. We wszystkich negatywnie ocenionych
jednostkach wystąpiło zjawisko obsadzania wolnych stanowisk urzędniczych z pominięciem procedury naboru
określonej w ustawie o pracownikach samorządowych.
W jednostkach tych ujawniono również formułowanie
kryteriów wyboru kandydatów w sposób nieadekwatny
do zadań realizowanych na obsadzanych stanowiskach,
nierówne ich traktowanie, zawieranie umów cywilno-
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prawnych w warunkach, w których powinna być zawarta
umowa o pracę, zatrudnianie osób niespełniających wymogów w zakresie stażu pracy i wykształcenia, długotrwałe zwlekanie z przeprowadzeniem naboru, a także
niezgodne z prawem lub nierzetelne wykonywanie
czynności kancelaryjnych w tych sprawach. We wszystkich gminach odnotowano też uchybienia o charakterze
formalnym. Dotyczyły one niepełnej treści ogłoszeń,
niewłaściwego trybu ich publikacji oraz stosowania
nieprecyzyjnych regulacji wewnętrznych określających
przyjęte metody i techniki naboru.
17) Nadmiar kompetencji i słabość kontroli w Urzędzie
Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Przeprowadzona w Urzędzie kontrola zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem
prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
wykazała nieprawidłowości w dysponowaniu środkami
unijnymi: wybór wykonawcy projektu realizowanego
z udziałem środków unijnych, który w myśl przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych, podlegał wykluczeniu oraz nadmierną koncentrację kompetencji na
stanowisku kierownika referatu komunalnego. Pracownik zajmujący to stanowisko opracowywał kosztorysy inwestorskie projektów, dokonał wyceny kosztów, ustalał
wartość zamówienia, przewodniczył komisji przetargowej, dokonywał odbioru końcowego robót, akceptował
zestawienia rzeczowo-finansowe (załączane do faktur
VAT) i protokoły odbioru oraz zatwierdzał faktury VAT za
wykonane roboty pod względem merytorycznym. Opisana, nadmierna koncentracja kompetencji, jest okolicznością wysoce podnoszącą ryzyko zaistnienia korupcji.
18) Konflikt interesów i brak wymaganej jawności działania w realizacji programu rządowego. Kontrola finansowania oraz dostępności leczenia kardiologicznego
w latach 2003-2007 (I półrocze) z uwzględnieniem realizacji wybranych zadań Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego
POLCARD wskazała na przypadki konfliktu interesów
podczas realizacji konkursów ofert na wybór realizatorów programu. Stwierdzono przypadki uczestniczenia
w pracach komisji konkursowej ekspertów w dziedzinie
kardiologii, jednocześnie pełniących funkcje kierownicze w jednostkach, które ubiegały się o realizację tych
zadań, co nie dawało gwarancji bezstronnego działania
takiej komisji. Ponadto stwierdzono (w 60% badanych
jednostek służby zdrowia), że listy oczekujących na
świadczenia kardiologiczne (zarówno szpitalne, jak
i ambulatoryjne) były prowadzone w sposób niezgodny
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z obowiązującymi przepisami, bądź nie prowadzono
ich wcale. Rejestry (listy) osób oczekujących na świadczenia kardiologiczne prowadzono nierzetelnie, w sposób nieprzejrzysty, nieczytelny, na luźnych kartkach,
w kalendarzach lub zeszytach, w których dokonywano
skreśleń bez podania przyczyny, co nie pozwalało na
określenie rzeczywistego czasu oczekiwania na poradę
lub badanie oraz przyczyn zmian terminów, a tym samym ocenę ich dostępności. Przez nagminne naruszanie określonej w ustawie o świadczeniach zdrowotnych
zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego
i przejrzystego dostępu do świadczeń zdrowotnych, dopuszczono możliwość zachowań noszących znamiona
korupcji.
19) Dowolność postępowania i konflikt interesów w działalności Zarządu Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA.
Kontrola udzielenia przez ten podmiot zamówień na
ochronę fizyczną obiektu oraz sprzątanie budynków
wykazała dowolność przeprowadzonego w 2007 r. postępowania, mającego na celu wyłonienie wykonawcy
usługi całodobowej ochrony mienia oraz obsługi systemów alarmowych, z uwagi na naruszenie wewnętrznych
procedur udzielania zamówień oraz działania wskazujące
na preferowanie w postępowaniu wybranej firmy. Prezes
zarządu ingerował bezpośrednio w prace powołanej komisji – uczestniczył w posiedzeniu podczas negocjacji
z oferentami, dokonał zmiany trybu wyboru wykonawcy
z przetargu nieograniczonego na zapytanie ofertowe,
dodał do ustalonego przez komisję kryterium cenowej
oceny ofert dodatkowe bliżej niezdefiniowane kryteria
(„doświadczenie” i „lokalizacja firmy na rynku lokalnym”),
a także dokonał wyboru adresatów zapytania cenowego
oraz zatwierdził wybór firmy niespełniającej warunków
ustalonych w specyfikacji zamówienia oraz oferującej
cenę wyższą niż konkurent. NIK negatywnie oceniła bezpośrednie zaangażowanie prezesa zarządu w proces
wyboru wykonawcy usługi i niewyłączenie się z udziału
w postępowaniu także z tego powodu, że u właścicielki
firmy, która wygrała postępowanie oraz jej reprezentanta
w postępowaniu (męża właścicielki) zaciągnął pożyczkę
i fakt ten mógł budzić poważne wątpliwości co do jego
bezstronności i obiektywizmu w tych sprawach.
20) Dowolność postępowania i nierówne traktowanie
oferentów w Zarządzie Portu Morskiego w Kołobrzegu. Mechanizm dowolności postępowania (nierówne traktowanie oferentów i dążenie do rozstrzygnięcia przetargu na rzecz jednego z nich) ujawniono
podczas kontroli wykorzystania środków publicznych,
w tym środków z Finansowego Instrumentu Wspierania

Rybołówstwa (FIWR), na rybacką infrastrukturę portową. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia
realizowanej przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg
inwestycji pn. Modernizacja Portu Morskiego w Kołobrzegu – etap I (w okresie od grudnia 2005 r. do marca
2007 r. wydatkowano na ten cel 15,6 mln zł), niedostatecznie sprecyzowano wymagania wobec oferentów.
Ustalając cenę, jako najważniejsze kryterium i określając, że w tym kryterium ocenie podlegać będzie wysokość rezerwy, jaką zaproponuje wykonawca w związku
z ewentualnymi robotami nieprzewidzianymi lub dodatkowymi, we wzorach formularzy nie przewidziano takiej pozycji. Oferent, który wygrał postępowanie (Konsorcjum firm) złożył ofertę na formularzu niezgodnym
ze wzorem, uzupełnionym o pozycję „rezerwa”. Mimo
iż w specyfikacji zapisano, aby odrębnie określono wysokość rezerwy dla poszczególnych etapów projektu,
Konsorcjum podało łączną kwotę dla całego projektu.
Taki sposób prezentacji uniemożliwiał ocenę oferty
z założeniami przyjętymi w specyfikacji. Odrzucona
została natomiast oferta drugiej firmy, mimo że została
złożona według wzoru określonego w specyfikacji, ze
względu na brak pozycji „rezerwa”. Brak we wzorach
formularzy pozycji podlegającej ocenie mógł mieć
wpływ na rozstrzygnięcie przetargu, w którym uczestniczyło tylko tych dwóch oferentów. Podczas postępowania wyjaśnienia dotyczące oceny oferty w zakresie
kryterium cena przekazane tylko jednemu oferentowi
(Konsorcjum firm), mimo że zgodnie ze specyfikacją
zamawiający miał obowiązek przekazać je wszystkim
podmiotom, którym ją doręczył.
21) Słabość nadzoru inwestorskiego i kontroli wewnętrznej. W trakcie kontroli działalności administracji
publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót wykonywanych na drogach publicznych stwierdzono występowanie nieprawidłowości w dokumentacji przetargowej
na etapie udzielania zamówień publicznych. Polegały
one głównie na akceptacji przez niektóre zarządy dróg
nierzetelnie opracowanej dokumentacji projektowej.
Akceptacja takiej dokumentacji stwarzała warunki do
występowania zjawisk o charakterze korupcjogennym.
Nieprawidłowości na etapie odbioru końcowego robót
drogowych świadczyły nie tylko o nierzetelnym nadzorze
inwestorskim oraz o słabości systemu kontroli wewnętrznej, ale rownież o istnieniu warunków do występowania
zjawisk korupcyjnych. Polegały one przede wszystkim na nieegzekwowaniu od wykonawców obowiązku
przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów,
które określono w zawartych umowach, wbudowaniu

warstw nawierzchni drogowych o zaniżonych parametrach technicznych oraz nieskutecznym egzekwowaniu
od wykonawców robót likwidacji wad i usterek.
22) Dowolność postępowania i brak jawności działania zarządów dróg w zakresie usuwania drzew
z pasa drogowego. Zagrożenia te ujawniono podczas
kontroli przestrzegania przez zarządy dróg i jednostki
samorządu terytorialnego przepisów ustawy o ochronie przyrody. Stwierdzono m.in., że nie podawano do
wiadomości publicznej informacji o planowanym przez
zarząd drogi usunięciu drzew; czynności te zlecano
wybranym podmiotom, które tego rodzaju informacje
uzyskiwały od pracowników zarządów. Nie dokumentowano lub nierzetelnie dokumentowano liczbę wyciętych drzew, ilość pozyskanego w ten sposób drewna,
terminu i miejsca dokonanej wycinki. Uniemożliwiało to
ustalenie rzeczywistej liczby usuniętych drzew, a także
ilości uzyskanego drewna. Stwierdzono ponadto nierzetelne dokumentowanie przebiegu postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji zezwalających na wycinkę drzew; brak było przejrzystych
zasad określających m.in. sposób zagospodarowania
drewna uzyskanego z wycinki, niewłaściwie nadzorowano podmioty usuwające drzewa na zlecenie zarządu
drogi, zbywano drewno z wycinki bez zgody zarządu
powiatu. W warunkach tak daleko idącej dowolności
postępowania, ryzyko zachowań korupcyjnych było
wysokie.

Przedsięwzięcia zmniejszające
zagrożenie korupcją
Wnioski płynące z kontroli zakończonych w 2008 r., ale
w części również niezrealizowane dotychczas wnioski wynikające z wcześniejszych badań NIK, wskazują na potrzebę
podejmowania określonych przedsięwzięć dostosowanych
do poszczególnych obszarów, w których diagnozowane jest
wysokie zagrożenie korupcją.
1) Zapewnienie skutecznego nadzoru nad procesami
prywatyzacyjnymi. Realizację programu prywatyzacji
przyjętego przez rząd na lata 2008-2011 powinno poprzedzać zwiększenie skuteczności nadzoru nad procesami
prywatyzacyjnymi, przez wprowadzenie systemu weryfikacji wycen prywatyzowanego majątku, aby skutecznie
zapobiegać jego sprzedaży po zaniżonej wartości, a także
zwiększenie skuteczności kontroli zarówno nad działalnością firm doradczych (ich rola powinna zostać sprowadzona
do rzeczywistego doradztwa, a nie kierowania procesami
prywatyzacji), jak i działaniami kierownictw prywatyzowanych zakładów w procesie prywatyzacji (w taki sposób, aby
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ich udział w procesie prywatyzacji nie prowadził do działań
w ich interesie, ze szkodą dla interesu Skarbu Państwa).
2) Ograniczenie możliwości dowolnego dysponowania
majątkiem publicznym. Celowe jest, aby ustawodawca
rozważył wprowadzenie mechanizmów systemowych,
ograniczających możliwość dowolnego dysponowania
majątkiem publicznym. Obecnie mechanizmów takich
brakuje, a jeśli nawet są (reprezentacja Skarbu Państwa
w radach nadzorczych czy walnych zgromadzeniach), to
nie działają one wystarczająco skutecznie.
3) Systemowe podejście do problemu konfliktu interesów. Celowe jest, aby ustawodawca rozważył wprowadzenie jednolitych rozwiązań prawnych ograniczających
możliwość wykonywania dodatkowych zajęć przez osoby pełniące funkcje publiczne w organach państwowych
realizujących funkcje policyjne, inspekcyjne, kontrolne
lub nadzorcze. Osoby pełniące takie funkcje powinny
być objęte jednolitym zakazem podejmowania zajęć prywatnych, wchodzących w obszar ich działalności służbowej. Powinien być poza tym wprowadzony skuteczny
mechanizm ujawniania powiązań finansowych lub majątkowych takich osób, aby w praktyce nie dochodziło do
kolizji między powinnościami związanymi ze sprawowaną funkcją, a interesem prywatnym.
4) Wprowadzenie pełnej jawności oświadczeń majątkowych osób pełniących ważne funkcje publiczne.
Obecnie do składania oświadczeń majątkowych zobowiązanych jest wiele grup funkcjonariuszy publicznych,
ale ich status nie jest jednolity. Posłowie czy radni
obowiązani są do publikowania swoich oświadczeń,
a np. sędziowie czy prokuratorzy składają oświadczenia jako tajne. Wydaje się, że to zróżnicowanie nie ma
merytorycznego uzasadnienia. Składanie oświadczeń
majątkowych, których nie można podać do wiadomości
publicznej, mija się z celem; należy opowiedzieć się za
zasadą, że każdy funkcjonariusz publiczny, jeśli już jest
zobowiązany do składania oświadczenia majątkowego,
to powinien je składać jawnie i każdy powinien mieć
możliwość wglądu w te oświadczenie.
5) Uregulowanie zasad dostępu do deficytowych
świadczeń medycznych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia wskazują
na rażącą dowolność w zapewnieniu pacjentom dostępu do deficytowych procedur medycznych. Ta sytuacja
niewątpliwie może prowokować do zachowań korupcyjnych, zwłaszcza tych osób, które mają faktyczny wpływ
na ustalenie pierwszeństwa w dostępie do procedur.
Uregulowanie tych spraw nie jest łatwe, bo względy medyczne mogą usprawiedliwiać określone wyjątki. Celowe
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jest jednak, aby ustawodawca dążył do określenia przejrzystych i jawnych kryteriów dostępności do świadczeń
medycznych publicznej służby zdrowia.
6) Wzmocnienie nadzoru nad zamówieniami publicznymi, przy jednoczesnym uproszczeniu stosowanych procedur. Wyłączenie znacznej części zamówień
z rygorów przetargowych, a także ograniczenia w zakresie trybu odwoławczego, mogą sprzyjać korumpowaniu przez sektor prywatny funkcjonariuszy publicznych
podejmujących decyzje w tych sprawach, a także prowokować do dowolnego dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na ten cel. Aby skutecznie zapobiegać tym zagrożeniom, kontrola nad zamówieniami
publicznymi powinna być wzmocniona. Chodzi tu przede
wszystkim o zapewnienie systematycznej, bieżącej kontroli wewnętrznej.
7) Uporządkowanie całokształtu spraw związanych
z planowaniem przestrzennym w gminach. Wyniki
kontroli NIK wskazują na negatywne konsekwencje stanu tymczasowości w zakresie planowania przestrzennego w gminach. Sprzyja on podejmowaniu dowolnych
decyzji, często budzących podejrzenie korupcji. Wiedza
o planowanym przez władze publiczne wykorzystaniu
terenu to jedna z podstawowych informacji publicznych,
która powinna być dostępna, bez żadnych ograniczeń,
wszystkim zainteresowanym obywatelom. Uporządkowanie problematyki planowania przestrzennego w gminach powinno zasadniczo zmniejszyć ryzyko korupcji.
8) Uporządkowanie spraw związanych z tzw. odrolnianiem gruntów. W obszarze przekwalifikowywania
gruntów rolnych na cele nierolnicze, panuje chaos prawny i administracyjny, sprzyjający dowolnym decyzjom.
Powinny obowiązywać jasne kryteria decyzji pozytywnej
bądź negatywnej w kwestii zmiany przeznaczenia gruntów tak, aby decyzja urzędnika nie mogła być dowolna.
9) Uporządkowanie spraw w zakresie tworzenia i utrzymywania rezerw państwowych i zapasów paliw.
W tej tak ważnej dla bezpieczeństwa państwa dziedzinie, Ministerstwo Gospodarki w dalszym ciągu nie przygotowało ani projektu wieloletniego programu rządowego, ani propozycji niezbędnych zmian legislacyjnych.
10) Zapewnienie skutecznego nadzoru nad funkcjonowaniem wielkich ferm hodowlanych. Szczególnie
jaskrawo widoczne są w tym obszarze słabość nadzoru
oraz nieegzekwowanie wymaganych rygorów prawnych.
Powinien więc być pilnie stworzony system pełnej identyfikacji takich ferm i zapewnienie ze strony właściwych
organów państwowych skutecznego nad nimi nadzoru.

Podsumowanie i wnioski
Przegląd najważniejszych ustaleń dokonanych przez
NIK podczas badań kontrolnych zakończonych w 2008 r. potwierdza diagnozę stanu zagrożenia korupcją struktur państwowych, zawartą w opinii Komisji ds. Kontroli Państwowej
Sejmu RP z dnia 7 maja 2008 r.
W dalszym ciągu problemem o zasadniczym znaczeniu
jest występująca w działalności instytucji publicznych dowolność postępowania, np. jednoosobowe podejmowanie
ryzykownych decyzji w podmiotach gospodarczych Skarbu
Państwa, czy też podejmowanie rozstrzygnięć administracyjnych z naruszeniem obowiązujących procedur oraz przepisów prawa.
Poważnym problemem jest też konflikt interesów, do
którego dochodzi w działalności różnych instytucji publicznych. Tu należy wskazać zwłaszcza publiczną służbę
zdrowia, w której szczególnie często działalność placówek
medycznych należących do sektora publicznego związana
jest z prywatną działalnością zawodową lekarzy. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza dla pacjentów
publicznej służby zdrowia, którzy wskutek takiego postępowania są często ograniczani w dostępie do finansowanych
ze środków publicznych świadczeń medycznych i zmuszani
do korzystania z odpłatnych usług w placówkach niepublicznych.
W dalszym ciągu jest też problemem utrzymująca się
słabość, a niekiedy całkowity brak systematycznej i bieżącej
kontroli wewnętrznej. NIK prowadząc badania, natrafia na
obszary w działalności państwa, których poza najwyższym
organem kontroli państwowej żaden inny organ nie kontroluje. Ten brak systematycznej kontroli może sprzyjać brakowi
odpowiedzialności i zachowaniom korupcyjnym.
Przeprowadzone przez NIK w 2008 r. kontrole w mniejszym natomiast stopniu wskazywały na występowanie dość
częstego w przeszłości korupcjogennego mechanizmu,
jakim jest brak jawności działania. Przedwczesne byłoby
jednak wyciąganie wniosków o poprawie sytuacji w tym zakresie, gdyż może ona się wiązać z tematyką kontroli przeprowadzonych w minionym roku.

Do katalogu postulowanych przez NIK działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka korupcji w oparciu o wyniki
kontroli zakończonych w 2008 r. dopisać należy trzy istotne
kwestie:
1) Uporządkowanie sytuacji w zakresie badań diagnostycznych i dopuszczania pojazdów do ruchu.
Nadzór starostów nad tą działalnością praktycznie nie
istnieje i sytuacja w tym obszarze wymknęła się spod
kontroli. Na tym obszarze może dochodzić do zachowań
korupcyjnych, przez dopuszczanie do ruchu pojazdów
niesprawnych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
2) Zbywanie nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa lub komunalne. W tym obszarze dochodzi
do transakcji niegospodarnych, zbywania atrakcyjnych
nieruchomości w sposób dowolny, preferujący wybranych nabywców. Jest to obszar działalności wymagający
zdecydowanie większej uwagi ze strony organów władzy
publicznej, tworzących zarówno prawo, jaki egzekwujących normy prawne w praktyce.
3) Funkcjonowanie publicznej służby zdrowia, tym razem w kontekście potrzeby ścisłego oddzielenia w jej
działalności sfery publicznej i prywatnej. Placówki publicznej służby zdrowia nie mogą służyć prowadzeniu
komercyjnej działalności medycznej. Tu są potrzebne
przejrzyste regulacje i zasady oraz ścisły nadzór ze strony organów państwowych, zapobiegający prowadzeniu
prywatnych praktyk kosztem placówek publicznych,
a przede wszystkim kosztem pacjentów, zwłaszcza
tych, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług
medycznych świadczonych przez niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej i prywatne podmioty.
NIK nieustannie doskonali metody ujawniania mechanizmów
korupcjogennych i identyfikowania obszarów zagrożonych
korupcją, dostarczając organom władzy i obywatelom wiedzy o nieprawidłowościach sprzyjających korupcji. Ustalenia
w tym zakresie są m.in. wynikiem konsekwentnego ujmowania problematyki antykorupcyjnej w programach realizowanych kontroli.
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Kongres EUROSAI odbył się w dniach 2-5 czerwca 2008 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzięło w nim udział 57 delegacji zagranicznych: 48 delegacji krajów członkowskich i 9
delegacji spoza EUROSAI – w sumie 204 gości i 25 osób towarzyszących. Wykład inauguracyjny wygłosił gość honorowy Kongresu – Prezydent RP Lech Kaczyński. W uroczystości otwarcia udział wzięli
m.in. byli Prezesi NIK, Przewodniczący sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej i Prezydent Krakowa. Odczytano także list wystosowany do delegatów przez Marszałka Sejmu RP. W czasie Kongresu
NIK objęła na 3 lata przewodnictwo w EUROSAI. W końcowym dokumencie przyjęte zostały Wnioski
i zalecenia Kongresu w Krakowie1/.
Spożytkowanie dorobku Kongresu jest wielkim wyzwaniem dla Najwyższej Izby Kontroli –stwarza możliwość promowania w krajach europejskich własnych rozwiązań, zarówno legislacyjnych, jak i z zakresu metodyki kontroli. Nie bez przyczyny, jednym z trzech merytorycznych problemów, nad którymi
toczyła się dyskusja na sesjach tematycznych, była budowa systemu zarządzania jakością kontroli
w najwyższym organie kontroli. Aby skutecznie wykonywać rolę kontroli zewnętrznej w państwie, najwyższy organ kontroli musi cieszyć się zaufaniem parlamentu, opinii publicznej oraz innych odbiorców
wyników i wniosków kontroli. Do osiągnięcia tego zaufania nieodzowna jest wysoka jakość kontroli.
Jej gwarancją jest m.in. utworzenie systemu umożliwiającego stałą ocenę rezultatów kontroli. Dla
Najwyższej Izby Kontroli jest to konieczny warunek osiągnięcia zapisanej w Strategii NIK wizji NIK jako
najwyższego organu kontroli państwowej, cieszącego się powszechnym autorytetem, którego raporty
będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i obywateli. Izba ma własne doświadczenia w tej dziedzinie i zamierza je, łącznie z najlepszymi rozwiązaniami stosowanymi
w innych najwyższych organach kontroli, propagować na arenie międzynarodowej, podejmując m.in.
inicjatywę opracowania przewodnika dobrych praktyk w zakresie jakości kontroli.
Objęcie przez NIK przewodnictwa w organizacji, która zrzesza najwyższe organy kontroli 47 państw
oraz tak ważny organ dla finansów publicznych Unii Europejskiej, jakim jest Europejski Trybunał Obrachunkowy, to niewątpliwie okazja do przedstawienia odbiorcom Sprawozdania szerzej problematyki związanej z tą współpracą, która być może w codziennym oglądzie funkcjonowania NIK nie jest
szczególnie akcentowana, ale dzięki wieloletniemu konsekwentnemu jej rozwijaniu, i to na długo przed
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, przyczyniła się niewątpliwie do tej pozycji NIK, jaka ma
obecnie wśród europejskich najwyższych organów kontroli.

1/ Ang. Kraków Conclusions and Recommendations.
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Historia EUROSAI
EUROSAI powstała w 1990 r. i jest jedną z siedmiu2/ regionalnych grup Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. Początkowo liczyła 30 członków (wśród nich NIK). Obecnie liczy 48 członków – 47 krajowych najwyższych organów kontroli i ETO. Siedzibą stałego Sekretariatu Generalnego EUROSAI jest Trybunał Obrachunkowy Hiszpanii.
NIK jest jednym z członków-założycieli EUROSAI i bierze udział w pracach organizacji od początku jej powstania. Już
w 1993 r. weszła (na sześć lat) w skład Zarządu, a w kolejnych latach była zapraszana na wszystkie jego posiedzenia – z racji
koordynowania powstałej w 1999 r. Grupy roboczej ds. kontroli środowiska. W latach 2005-2008 NIK była ponownie członkiem
Zarządu, zaś do 2011 r. będzie przewodniczyć EUROSAI. NIK jest członkiem Grup roboczych ds. kontroli środowiska i informatyki. Bierze też udział w pracach grup zadaniowych – ds. planu strategicznego EUROSAI, ds. kontroli ulg podatkowych i ds.
porównania administracji podatkowych w różnych krajach. Od 2000 r. wchodzi w skład Komitetu ds. szkoleń.

Cele organizacji
Głównymi, statutowymi celami są m.in.: promowanie współpracy między członkowskimi organami kontroli i z innymi grupami
regionalnymi INTOSAI; utrzymywanie kontaktów z narodowymi i międzynarodowymi instytucjami, które mają wpływ na kontrolę finansów publicznych; zachęcanie do wzajemnej wymiany informacji i dokumentów; przyczynianie się do rozwoju badań naukowych
w dziedzinie kontroli finansów publicznych i w dziedzinach pokrewnych; zachęcanie do wdrażania wniosków i zaleceń kongresowych;
dążenie do ujednolicenia terminologii oraz przyczynianie się do lepszego rozumienia problematyki kontroli finansów publicznych.

Struktura organizacyjna i władze
EUROSAI działa przez swoje organy: Kongres, Zarząd i Sekretariat Generalny.
Najwyższą władzą EUROSAI jest Kongres. Jego posiedzenia zwyczajne odbywają się co trzy lata3/. Może też zbierać się
na posiedzeniach nadzwyczajnych. Kongres określa m.in. wytyczne niezbędne do osiągnięcia postawionych celów; przyjmuje
sprawozdania z działalności pozostałych organów; podejmuje decyzje w sprawie wniosków zgłoszonych przez członków i Zarząd; uchwala budżet na okres między kolejnymi posiedzeniami Kongresu oraz wysokość składek członkowskich; zatwierdza
sprawozdanie finansowe; powołuje do życia komisje (komitety) i grupy robocze oraz określa ich zadania.
Począwszy od 1990 r. Kongres zbierał się sześciokrotnie. Opis tematów będących przedmiotem obrad kolejnych kongresów przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Tematy

4

1

I Kongres, Madryt 1990 r.

Kontrola administracji publicznej; Propozycje lepszego i bardziej efektywnego rozwoju EUROSAI.

2

II Kongres, Sztokholm 1993 r.

Zmieniająca się funkcja państwa i rola kontroli, zwłaszcza w dziedzinie prywatyzacji; Skuteczność najwyższego organu kontroli, w szczególności w wyborze istotnych tematów kontroli, prezentowaniu wyników kontroli opinii publicznej oraz jakości personelu.

3

III Kongres, Praga 1996 r.

Kontrola prywatyzacji; Kontakty najwyższego organu kontroli z parlamentem, audytem wewnętrznym, wymiarem sprawiedliwości i środkami masowego przekazu.

4

IV Kongres, Paryż 1999 r.

Niezależność najwyższych organów kontroli

5

V Kongres, Moskwa 2002 r.

Najwyższe organy kontroli a kontrola wykonania budżetu państwa

6

VI Kongres, Bonn 2005 r.

Kontrola przychodów publicznych

7

VII Kongres, Kraków 2008 r.

Budowa systemu zarządzania jakością kontroli w najwyższym organie kontroli; Kontrola programów społecznych w edukacji; Kontrola programów społecznych dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

2/ Pozostałe to: AFROSAI (ang. African Organization of Supreme Audit Institutions), ARABOSAI (ang. Arab Organization of Supreme Audit Institutions), ASOSAI (ang.
Asian Organization of Supreme Audit Institutions), CAROSAI (ang. Caribbean Organization of Supreme Audit Institutions), OLACEFS (ang. Organization of Latin
American and Caribbean Supreme Audit Institutions), SPASAI (ang. South Pacific Association of Supreme Audit Institutions).
3/ Por. J. Mazur: III Kongres EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 4/1996; J. Kolasiński: IV Kongres EUROSAI w Paryżu, KP nr 4/1999; A. Kukuła: V Kongres EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 3/2002; M. Romanowicz: Prezentacja działalności Grupy roboczej EUROSAI ds. kontroli środowiska podczas VI Kongresu EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 4/2005.
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Tematy obrad kongresów EUROSAI w latach 1990-2008

W skład Zarządu4/ wchodzi ośmiu członków: prezesi najwyższych organów kontroli krajów, w których odbyły się dwa ostatnie
zwyczajne posiedzenia Kongresu; prezes najwyższego organu kontroli, w którym ma się odbyć kolejne zwyczajne posiedzenie
Kongresu; sekretarz generalny EUROSAI; czterech członków wybieranych przez Kongres na sześcioletnią kadencję5/. Przewodniczącym Zarządu jest z urzędu prezes najwyższego organu kontroli kraju, w którym odbyło się ostatnie posiedzenie Kongresu6/.
Sekretariat Generalny przygotowuje posiedzenia Zarządu, czuwa nad wykonywaniem decyzji Kongresu i Zarządu, przygotowuje i przedkłada Zarządowi projekt budżetu, sprawozdanie finansowe, prowadzi księgi rachunkowe i dokumentację, wydaje EUROSAI Newsletter i EUROSAI Magazine, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Kongres i Zarząd.
Kongres wybiera, spośród członków spoza składu Zarządu, dwóch audytorów na trzyletnią kadencję. Audytorzy badają
rachunki i gospodarkę finansową organizacji oraz przedkładają raport Zarządowi i Kongresowi.

Działalność szkoleniowa
Szkolenia to obszar intensywnej działalności organizacji. W 2000 r. zapoczątkował swą działalność Komitet EUROSAI
ds. szkoleń7/. NIK od samego początku wchodzi w jego skład. W 2001 r. odbyło się8/ pierwsze seminarium zorganizowane
z inicjatywy Komitetu, poświęcone zastosowaniu narzędzi informatycznych w kontroli. Do chwili obecnej, z inicjatywy, bądź ze
wsparciem Komitetu, odbyło się ponad dwadzieścia różnych szkoleń i seminariów.

Grupy robocze
W EUROSAI funkcjonują aktualnie dwie stałe grupy robocze – powołana przez IV Kongres w Paryżu w 1999 r. Grupa ds.
kontroli środowiska oraz powstała na mocy uchwały V Kongresu w Moskwie w 2002 r. Grupa ds. informatyki.
Grupa ds. informatyki działa pod przewodnictwem najwyższego organu kontroli Szwajcarii. Wśród jej dokonań na pierwsze
miejsce wysuwa się projekt samooceny „dojrzałości” informatycznej poszczególnych najwyższych organów kontroli. Prowadzi
także intensywną działalność szkoleniową. NIK jest członkiem grupy od chwili jej powołania.
Grupa ds. kontroli środowiska realizuje swoje zadania głównie przez organizację dorocznych seminariów na aktualne
tematy i inicjowanie międzynarodowych kontroli. NIK była koordynatorem grupy w latach 1999-2008.
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Przebieg Kongresu i podjęte uchwały
Kongres obradował podczas dwóch sesji ogólnych i trzech tematycznych. Prezes NIK przewodniczył obradom dwóch
sesji ogólnych, pierwszej tematycznej (z Prezesem Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier) oraz dyskusji nad konkluzjami
Kongresu9/. Drugiej sesji tematycznej współprzewodniczyli wiceprezes NIK i Prezes Trybunału Obrachunkowego Portugalii10/.
Trzeciej sesji tematycznej przewodniczyli wiceprezes NIK i zastępca Kontrolera i Audytora Generalnego Wielkiej Brytanii. Do
obrad, poświęconych aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zaproszono mówców spoza EUROSAI: przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, oraz dyrektora brytyjskiej organizacji pozarządowej zajmującej się
problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych11/.

Tematy Kongresu
Podczas Kongresu rozważano trzy tematy: Budowa systemu zarządzania jakością w najwyższym organie kontroli; Kontrola
programów społecznych w edukacji oraz Kontrola programów społecznych dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

4/ Por. J. Mazur: Posiedzenie Komitetu Zarządzającego EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 2/1996; E. Grzędzińska: Posiedzenie Zarządu EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 2/2000; J. Kolasiński: Spotkanie Zarządu EUROSAI w Słowenii, Kontrola Państwowa nr 3/2001; E. Grzędzińska: Posiedzenie Zarządu EUROSAI, Kontrola
Państwowa nr 2/2002; E. Grzędzińska: Posiedzenie Zarządu EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 6/2003; A. Kukuła: XXXI zebranie Zarządu EUROSAI, Kontrola
Państwowa nr 5/2006; A. Kukuła: XXXII posiedzenie Zarządu EUROSAI, Kontrola Państwowa nr 5/2007.
5/ Pozostali wchodzą w skład Zarządu z mocy statutu.
6/ Od czerwca 2008 r. przewodniczącym Zarządu jest Prezes NIK Jacek Jezierski.
7/

Por. A. Kukuła: Komitet Szkoleniowy EUROSAI, KP nr 6/2000.

8/

W Ośrodku Szkoleniowym NIK w Goławicach.

9/

Prezentacje przedstawiły najwyższe organy kontroli: Węgier, Polski, Bułgarii, Malty, Danii, Rosji, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Łotwy, Francji oraz ETO.

10/ Prezentacje przedstawiły najwyższe organy kontroli: Portugalii, Polski, Estonii, Szwecji, Francji i Ukrainy.
11/ Prezentacje przedstawiły najwyższe organy kontroli: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii i Polski.
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Dla każdego z tych tematów przygotowane zostały referaty przewodnie. Odnosząc się do zagadnień przedstawionych
w referatach przewodnich, członkowie EUROSAI przedstawili (w tzw. referatach krajowych) swoje opinie i komentarze,
uwzględniające własne doświadczenia. Referaty krajowe były ważnym źródłem informacji i doświadczeń; na ich podstawie
przygotowano materiały do dyskusji podczas sesji tematycznych.

Ogólne wnioski i zalecenia
Kongres podkreślił, że od czasu powstania EUROSAI w 1990 r. jej władze zachęcają swoich członków do przyjaznej
współpracy oraz wspierają ich w wymianie informacji, opinii i doświadczeń zawodowych, a także korzystaniu z tych doświadczeń, mając równocześnie świadomość zróżnicowanych środowisk i systemów prawnych, w jakich działają członkowie organizacji. Szanowane są też niezależność i prawo każdego członka organizacji do określenia zakresu i czasu podejmowanych
działań.
W ocenie Kongresu, możliwość rozważenia tematów znajdujących się w sferze wspólnych zainteresowań ma istotne znaczenie dla wszystkich członków organizacji. Jest więc cenną inicjatywą, zważywszy na stojące przed każdym najwyższym organem
kontroli, jak to jest w wypadku budowy sprawnego i efektywnego systemu zarządzania jakością kontroli, wyzwaniem spełnienia
wysokich, oczekiwanych przez interesariuszy standardów jego pracy i produktów. Z kolei możliwość rozważania roli i zadań najwyższych organów kontroli w sprawach związanych z kluczowymi dla rządów obszarami polityki społecznej, na które organy te
w swoich krajach mogą mieć i mają realny wpływ, przybliża wszystkim uczestnikom istniejące doświadczenia i sposoby rozwiązywania problemów oraz wyznacza jednocześnie obszary do podejmowania określonych przedsięwzięć w tych krajach.
Przebieg debaty, uwagi przedstawione w materiałach do dyskusji, a także informacje dodatkowe, w tym prezentacje obejmujące studia przypadków kontroli oraz alternatywne punkty widzenia interesariuszy zewnętrznych, umożliwiły sformułowanie,
omówionych niżej, wniosków i zaleceń.

Warunkiem skutecznego wykonywania kontroli zewnętrznej w państwie przez najwyższy organ kontroli jest zaufanie parlamentu, opinii publicznej oraz innych odbiorców wyników i wniosków kontroli. Aby osiągnąć to zaufanie nieodzowna jest
wysoka jakość kontroli. Gwarancją wysokiej jakości pracy jest m.in. utworzenie systemu umożliwiającego stałą ocenę jakości
i rezultatów kontroli12/.
Sformułowane przez Kongres wnioski odnoszące się do sposobu, w jaki najwyższe organy kontroli mogą doskonalić
zarządzanie jakością kontroli w macierzystych organizacjach, uwzględniają zainteresowanie tą kwestią wszystkich członków
EUROSAI. Wprawdzie systemy zarządzania jakością różnią się w poszczególnych krajach, jednak najwyższe organy kontroli
potwierdziły stałe zainteresowanie kwestią przywództwa oraz uznały, że jest ono skutecznym elementem doskonalenia jakości. Dzięki dobremu przywództwu organizacje czerpią korzyści z klarownej definicji celu, tożsamości oraz kierunku13/. Dlatego
większość najwyższych organów kontroli podkreśliła potrzebę nadania przez kadrę kierowniczą większej rangi problematyce
komunikacji na wszystkich szczeblach. Dostrzegana jest także potrzeba poprawy zaufania wewnątrz organizacji oraz promowania fachowej wiedzy.
Większość najwyższych organów kontroli określa sposoby reagowania na zmiany w środowisku kontroli i oczekiwania
interesariuszy. Wszechstronnej oceny ryzyka związanego z tym środowiskiem dokonują w ramach procesu planowania strategicznego. Monitorują wdrażanie przyjętej strategii i dokonują przeglądów postępów. Osiąganie celów jest oceniane przez
pryzmat wdrażania rocznego planu lub programu kontroli. Dla pomiaru stopnia wdrożenia strategii stosuje się niekiedy wskaźniki realizacji wyników.
12/ Temat przygotowała grupa robocza w składzie: Państwowa Izba Obrachunkowa Węgier (przewodnictwo), Urząd Kontroli Państwowej Malty, Urząd Kontroli Państwowej Królestwa Danii, Izba Obrachunkowa Federacji Rosyjskiej, NIK i Europejski Trybunał Obrachunkowy. W opracowaniu materiałów do dyskusji uczestniczyły 33
najwyższe organy kontroli.
13/ Przywództwo jest kluczowym czynnikiem dla opracowania misji, wizji, wartości, etyki oraz kultury organizacji. Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników, w celu realizacji określonych celów. Opiera się ono przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy,
którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowanie wizji przyszłości organizacji, jak również nadawanie kierunku działaniom ludzi. To
również motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie energii w pracownikach. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie do systematycznego uzyskiwania wyników. Źródłem przywództwa jest nie tylko formalna pozycja kierownika w strukturze organizacji, ale też zaufanie, jego osobowość, charyzma, kompetencje
fachowe i wiedza.

295

VII Kongres EUROSAI w Krakowie

1. Budowa systemu zarządzania jakością w najwyższym organie kontroli

VII Kongres EUROSAI w Krakowie

Najwyższe organy kontroli wskazały, że posiadają polityki i systemy zarządzania zasobami ludzkimi lub też są w trakcie
ich tworzenia. Większość sformułowała określone plany i procedury dotyczące rekrutacji i selekcji pracowników, ich promowania i awansowania, organizacji szkoleń i rozwoju kariery, a także systematykę oceny osiąganych wyników. Stosowane są
jednak zróżnicowane praktyki, w zależności od zakresu zadań, wielkości organizacji, kultury, zasobów, struktury organizacyjnej i etapu rozwoju.
Większość członków EUROSAI dostrzega korzyści, jakie przynosi szeroko zakrojone planowanie i monitorowanie zasobów ludzkich, w postaci wyższej efektywności w wykorzystaniu kadry pracowniczej, a także większej satysfakcji i lepszego
przeszkolenia pracowników. Uznaje też za konieczne stosowanie dobrze udokumentowanych i przekazanych do wiadomości
odbiorców polityk i procedur dotyczących zasobów ludzkich oraz przejrzystych zasad traktowania pracowników.
Głównymi sposobami kontroli jakości są stały nadzór i regularny przegląd w trakcie procesu kontroli przez kadrę zarządzającą lub wyższych stażem kontrolerów. Daje to gwarancję, że prace kontrolne przebiegają zgodnie z przyjętymi standardami.
W większości organów przeglądu realizowanych zadań kontrolnych dokonuje odrębny zespół, a także wewnętrzni i (lub) zewnętrzni doradcy. Opracowano też, zgodne z międzynarodowymi i wewnętrznymi standardami, wytyczne, podręczniki, listy
sprawdzające itp., mające wspierać kontrolerów w osiągnięciu celu, którym jest realizacja kontroli o wysokiej jakości. Większość organów zapewnia swoim kontrolerom również inne formy wsparcia podczas prowadzenia kontroli, w postaci narzędzi
informatycznych oraz zlecania ekspertyz zewnętrznych.
Najwyższe organy kontroli uznają potrzebę uzyskiwania informacji o jakości działań kontrolnych z niezależnych źródeł. Nawiązują i utrzymują stałe kontakty z interesariuszami, a także podejmują inicjatywy w celu gromadzenia informacji zwrotnych.
Do grona kluczowych interesariuszy, do których zwracają się w tym celu, należą parlamenty wraz z komisjami parlamentarnymi,
kierownictwa kontrolowanych podmiotów, media, opinia publiczna i organizacje branżowe. Do monitorowania wyników swojej
działalności i uzyskania zewnętrznych informacji zwrotnych stosują różnorodne środki. Większość monitoruje stopień wdrożenia
zaleceń, przez prowadzenie kontroli sprawdzających oraz badań ankietowych w kontrolowanych jednostkach. Inne metody obejmują organizowanie konferencji prasowych, monitorowanie i analizowanie raportów na swój temat prezentowanych w mediach,
a także zbieranie informacji zwrotnych wśród obywateli za pomocą formularzy zamieszczanych na stronach internetowych.
Większość najwyższych organów kontroli dąży do rozwijania i doskonalenia własnych systemów zarządzania jakością
kontroli przez wewnętrzne i (lub) zewnętrzne pokontrolne przeglądy jakości. Niektóre stosują również procedury samooceny.
Procesy te są wykorzystywane w celu doskonalenia tych systemów, a także określania kierunków dalszego rozwoju.
Najwyższe organy kontroli stwarzają własnej kadrze pracowniczej różne możliwości zgłaszania konstruktywnych sugestii.
Większość odpowiednio uwzględnia te sugestie podczas przygotowywania własnych planów (programów) strategicznych lub
rocznych, a także podczas oceny wyników. Propozycje i komentarze przekazane przez kadrę pracowniczą brane są też pod
uwagę w trakcie opracowywania i aktualizowania dokumentacji dotyczącej metodyki kontroli.
Niezależnie od poziomu osiągniętych wyników, najwyższe organy kontroli uznały konieczność dalszej koncentracji wysiłków na podnoszeniu jakości prac kontrolnych. Akcentowano znaczenie, jakie ma korzystanie z doświadczeń organizacji funkcjonujących w sektorach prywatnym i publicznym. Warte naśladowania są także dobre praktyki innych najwyższych organów
kontroli.
Przedstawiając powyższe wnioski, Kongres zalecił najwyższym organom kontroli:
– promowanie przywództwa; drogą do osiągania tego celu jest podkreślanie roli kontroli państwowej w dokumentach określających misję i wizję organizacji, w jej systemie wartości, zasadach etyki zawodowej, w jej planach strategicznych i operacyjnych;
w celu oceny oraz monitorowania jego realizacji, najwyższy organ kontroli może również rozważyć możliwość wprowadzenia
wskaźników wykonania zadań dających informacje o wkładzie, produktach, wynikach, wydajności i (lub) innych elementach;
– dokonywanie ocen i doskonalenie własnych systemów zarządzania jakością kontroli; na podstawie takich ocen najwyższe organy kontroli mogą ustalić plan działania, który stanowiłby podstawę dla przedsięwzięć skierowanych na ulepszanie jakości kontroli; zaleca się też wykorzystanie systemu całościowego zarządzania jakością (TQM)14/, skupiającego się
na wszystkich funkcjach i procesach organizacji oraz ukierunkowującego działania wszystkich pracowników na zapewnienie
dobrej jakości;
– podejmowanie dalszych wysiłków mających na celu wspieranie ich kadry pracowniczej w osiągnięciu wysokich standardów jakości; drogą do tego celu jest organizowanie dalszych szkoleń i programów doskonalenia zawodowego dla zachęcenia
14/ Ang. Total Quality Managment.
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członków kadry pracowniczej do stałej nauki i pozyskiwania nowej wiedzy i praktycznych umiejętności; warto również udoskonalić komunikację wewnętrzną przez skuteczne wykorzystanie różnych narzędzi komunikacji.
– wykorzystywanie przeglądów przeprowadzanych przez ekspertów zewnętrznych, w tym także przeglądów partnerskich
(peer reviews); ponadto można rozważyć potrzebę powołania niezależnej jednostki organizacyjnej zajmującej się problematyką dbałości o jakość;
– rozważenie wzmocnienia relacji z kluczowymi interesariuszami: parlamentem i jego komisjami, jednostkami kontrolowanymi, mediami, opinią publiczną i organizacjami branżowymi: zaleca się także dalsze rozwijanie systemów zbierania, ewaluacji i wykorzystania zewnętrznych informacji zwrotnych, w celu ulepszenia jakości działań kontrolnych.
Kongres poparł inicjatywę opracowania przewodnika dobrych praktyk w zakresie jakości kontroli. Jego projekt zostanie
opracowany przez grupę roboczą i przedłożony członkom organizacji w celu zaopiniowania. Końcowa wersja dokumentu
przedłożona zostanie Zarządowi EUROSAI.

Edukacja to priorytet każdego z państw, dlatego też pozostaje obszarem zainteresowań wszystkich najwyższych organów kontroli. Poszczególne państwa posiadają znacznie różniące się systemy edukacyjne, mają także odmienne podejście
do wydatków publicznych na programy i inicjatywy związane z edukacją. Mimo tej różnorodności, stoją one przed wieloma,
podobnymi wyzwaniami w zakresie kontroli wydatków publicznych na tę sferę. Porównanie sposobu przeprowadzenia przez
najwyższe organy kontroli badań tego ważnego społecznie i złożonego obszaru daje możliwość efektywnego wykorzystania
wzajemnych doświadczeń15.
Wagę tych programów wyznacza udział wydatków na edukację w krajach reprezentowanych w EUROSAI – wynosi on od
2% do 8,5% PKB.
Najwyższe organy kontroli kontrolują realizację programów społecznych w edukacji. W latach 2004-2006 przeprowadzono
109 kontroli, dalsze 93 kontrole zaplanowano na okres lat 2007-2009. Kontrole koncentrują się na szkolnictwie wyższym.
Przedmiotem większości z nich są procedury finansowe, a także zadania wynikające z realizowanej polityki społecznej.
Kongres zwrócił uwagę, że zakres kontroli zagadnień związanych z edukacją powinien być powiązany ze skalą wydatków
na konkretne programy finansowane ze środków publicznych.
W celu podjęcia decyzji, na czym mają się skupiać tematy kontroli, ważne jest ich rozważenie zarówno w kontekście
europejskim jak i na poziomie krajowym, przy użyciu w tym celu danych i statystyk dostępnych w światowych systemach
zarządzania informacjami. Na ile możliwe, wybrane powinny zostać tematy kontroli będące przedmiotem zainteresowania
parlamentu, a zwłaszcza właściwych komisji parlamentarnych.
Najczęściej wykorzystywanymi źródłami informacji przy doborze tematów kontroli są wyniki kontroli sprawdzających, realizowanych przez najwyższe organy kontroli, jak również dostępne dane statystyczne. Stosowanymi najczęściej kryteriami
badań przy ocenie zagadnień związanych z edukacją, są zgodność (legalność) oraz oszczędność i wydajność. Przy wyborze
tematów kontroli, najwyższe organy kontroli powinny rozważyć m.in. takie obszary ryzyka, jak: wielkość środków publicznych
przeznaczonych na program, zwłaszcza w sytuacjach, gdy w czasie jego trwania miały miejsce istotne zmiany w poziomie
wydatków; skomplikowane struktury zarządzania lub niejasny podział obowiązków i odpowiedzialności; niekompletne lub mało
precyzyjne przepisy prawne; brak wskaźników oceny skuteczności programu; programy samorządowe i publiczne procesy
przetargowe i dostawcze.
W odniesieniu do stosowanej metodyki kontroli nie występują istotne różnice między kontrolami w dziedzinie edukacji
a kontrolami w innych dziedzinach; wszystkie najwyższe organy kontroli stosują przegląd dokumentów jako główną metodę
kontrolną, a większość zbiera informacje za pomocą ankiet badających opinię publiczną.
Najczęściej wykorzystywanym medium do informowania o ustaleniach i zaleceniach pokontrolnych jest internet. Głównymi
odbiorcami sprawozdań z kontroli są parlament, rząd i jednostki kontrolowane. Ocena oddziaływania rezultatów prac najwyższych organów kontroli odbywa się głównie przez monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Głównymi metodami
wykorzystywanymi w celu maksymalizacji skuteczności oddziaływania kontroli są zalecenia mające na celu zmianę obowiązujących przepisów oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk.
15/ Temat przygotowała grupa robocza w składzie: Trybunał Obrachunkowy Portugalii (przewodnictwo), Trybunał Obrachunkowy Francji, Narodowy Urząd Kontroli Szwecji, Urząd Kontroli Państwowej Estonii, NIK oraz Izba Obrachunkowa Ukrainy. W opracowaniu materiałów do dyskusji uczestniczyły 33 najwyższe organy kontroli.
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Przedstawiając wnioski, Kongres w odniesieniu do wyboru tematów kontroli zalecił najwyższym organom kontroli, jako
warte rozważenia, następujące zagadnienia do kontroli:
– bariery dostępu do edukacji przedszkolnej, w szczególności związane z lokalizacją świadczących usługi, zdolnością rodziców do pokrycia opłat oraz jakością usług edukacji przedszkolnej;
– jakość i skuteczność usług edukacyjnych oraz inicjatyw dotyczących poziomu szkolnictwa podstawowego i średniego, poprzez
podniesienie poziomu wyników szkolnych oraz zmniejszenie współczynnika uczniów porzucających naukę w wieku 15-18 lat;
– jakość programów i inicjatyw z zakresu szkolnictwa zawodowego oraz stopień, w jakim programy te zaspokajają potrzeby
rynku pracy, a także zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne;
– inicjatywy edukacyjne ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb konkretnych grup społecznych, takich jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz karani;
– jakość szkolnictwa wyższego, w tym zagadnienia dotyczące skuteczności zarządzania oraz zapewnienia pomocy materialnej studentom.
Uznano, że szczególnie korzystne mogą być kontrole łączone lub równoległe z udziałem kilku najwyższych organów
kontroli. Powinny one umożliwić kontrolerom dzielenie się doświadczeniami oraz ocenę systemów edukacyjnych w skali regionalnej, a nawet europejskiej.
Zwracając uwagę na potrzebę stosowania skutecznych metod kontroli, Kongres zalecił:
– stosowanie do oceny skuteczności polityk i inicjatywy w zakresie programów edukacyjnych mierzalnych i porównywalnych
wskaźników osiągania zakładanych celów;
– korzystanie w badaniach kontrolnych, obok powszechnie stosowanych metod (np. przegląd dokumentów), z takich narzędzi, jak: badania opinii beneficjentów, wywiady, przeglądy wyników kontroli wewnętrznej, grupy fokusowe i panele
ekspertów; na rekomendację zasługuje zwłaszcza benchmarking, przydatny w porównywaniu wykonania zadań z zakresu
edukacji w poszczególnych regionach (krajach);
– kontaktowanie się podczas kontroli z przedstawicielami kontrolowanej jednostki, w celu zapewnienia przepływu informacji
o jej postępach oraz ułatwienia uzyskania akceptacji dla wniosków i zaleceń pokontrolnych;
– współpracę z innymi krajowymi organami kontroli; należy, tam gdzie jest to możliwe, korzystać z wyników kontroli przeprowadzonych
przez te organy oraz współpracować z nimi; przeglądy wykonane przez takie organy umożliwiają bliższe zapoznanie się z działalnością jednostki kontrolowanej, a dzięki wykorzystaniu wyników ich pracy można uniknąć powielania działań kontrolnych w danym
obszarze oraz zmniejszyć zakres i skalę ewentualnych zakłóceń w wykonywaniu przez pracowników jednostki poddanej kontroli
podstawowych obowiązków, wywołanych potrzebą przedstawiania kontrolerom żądanych dokumentów i udzielania wyjaśnień.
W kwestii informowania o ustaleniach kontroli i zaleceniach pokontrolnych, Kongres zalecił natomiast:
– przekazywanie, w celu zapewnienia niezbędnej skuteczności kontroli, dokumentów pokontrolnych decydentom, którzy
mają wpływ na realizację wniosków pokontrolnych;
– używanie oprócz internetu, który jest popularnym i cennym medium rozpowszechniania wyników kontroli, również innych
kanałów komunikacji dla informowania o wnioskach i zaleceniach kontroli;
– systematyczne monitorowanie działań podjętych w wyniku zaleceń pokontrolnych; już samo podjęcie monitorowania powinno prowadzić do lepszej realizacji wniosków pokontrolnych.
Wartością dodaną kontroli programów edukacyjnych może być zaproponowanie konkretnych zmian w przepisach prawa,
którym podlegają te programy, jak również szersze rozpowszechnianie ustaleń kontroli i przykładów dobrych praktyk.

3. Kontrola programów społecznych dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Tendencją światową jest stały wzrost liczby osób ubiegających się o wsparcie z tytułu niepełnosprawności16/. Rządy mają
świadomość licznych korzyści wynikających z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wszystkie dysponują programami
zmierzającymi do jej zwiększania. Poziom wydatków rządowych, waga społecznych programów oraz nieodłączne ryzyko związane z kwalifikowalnością wydatków sprawiają, że kontrola tego obszaru przez najwyższe organy kontroli jest niezbędna17/.
16/ W Unii Europejskiej i krajach OECD za niepełnosprawną uznawana jest w przybliżeniu jedna na siedem osób.
17/ Temat przygotowała grupa robocza w składzie: Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii (przewodnictwo), Urząd Kontroli Państwowej Estonii, Narodowy Urząd
Kontroli Islandii, Federalny Urząd Kontroli Szwajcarii, NIK oraz Narodowy Urząd Kontroli Szwecji. W opracowaniu materiałów do dyskusji uczestniczyło 29 najwyższych
organów kontroli.
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Zakwalifikowanie do programu lub innej formy wsparcia często jest uzależnione od oceny przez personel medyczny stopnia niepełnosprawności. Kontrolerzy nie mogą kwestionować orzeczeń lekarskich, na których opierają się decyzje dotyczące
zakwalifikowania do uzyskania wsparcia bądź uczestnictwa w programie. Powinni jednak posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia odnośnych decyzji lekarskich i zasad kwalifikowania do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności oraz dokonania
oceny procesów podejmowania decyzji w tych sprawach przez administrację. Z tego względu przy przeprowadzaniu kontroli
może zaistnieć potrzeba pomocy specjalistycznej.
Gdy trudno jest w wyniku kontroli wydać osąd, np. niemożliwe jest jego wydanie co do stosowania przez lekarzy kryteriów
zakwalifikowania do programu lub innej formy pomocy, należy poszukiwać innych źródeł dowodów. Np. informacje o wykorzystaniu środków i uczestnictwie w programach mogą często wskazywać na występowanie nieprawidłowości w tym obszarze.
Takie źródła dowodów dają się zweryfikować w sposób bardziej obiektywny.
Podczas debaty wskazywano, że istnieją metody pomocne w ujawnianiu niekorzystnych trendów lub obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości. Np. wysoki poziom odwołań w wypadku nieprzyznania świadczenia, powtórne zapisanie
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Rządy wielu krajów przeznaczają znaczące środki finansowe na upowszechnianie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Obszar ten wymaga więc kontroli. Ponadto występują czynniki zwiększające ryzyko realizacji programów z tego zakresu.
Rządy mogą bowiem wyznaczać ambitne cele w sferze polityki społecznej (czasami wykraczające poza wcześniejsze osiągnięcia), które w praktyce mogą okazać się nierealne i nieosiągalne.
Mimo że rządy starają się jak najlepiej wykorzystać środki publiczne w tej sferze wydatków, mogą pojawić się okoliczności,
w których oczekiwania co do skuteczności działania (np. zakłady pracy chronionej) są mniejsze, ze względu na uznawanie
większych korzyści społecznych płynących z pomocy osobom niepełnosprawnym. Oceniając skuteczność działania, zwłaszcza gdy skutkiem badań mogą być wnioski stwierdzające, iż w niektórych programach najlepszy stosunek efektu do ceny
(value for money) nie został zachowany, kontrolerzy muszą posiadać szczególne umiejętności oraz kierować się własnym
osądem. Przeprowadzone dotychczas kontrole potwierdziły, że m.in. te trudności zwiększają ryzyko nieosiągnięcia celów
leżących u podstaw tych programów.
Podczas obrad Kongresu wskazywano na znaczące korzyści płynące z opinii uzyskiwanych od beneficjentów usług oraz
ich przedstawicieli, w kwestii skuteczności programów, co nie zawsze jest przedmiotem zainteresowania podmiotów świadczących takie usługi. Do korzyści tych należy również zaliczyć możliwość uzyskiwania informacji o proponowanych zmianach
w polityce społecznej. Informacje można uzyskiwać w różnorodny sposób, np. przez badania i kontakty z grupami reprezentującymi osoby niepełnosprawne. Należy jednak dołożyć starań, aby kontrolerzy zachowali niezależność i byli w stanie racjonalnie ocenić poszczególne usługi, nie stając się rzecznikami beneficjentów.
W niektórych systemach prawnych kontrolerzy nie mogą kontrolować takich programów samodzielnie i muszą współpracować z innymi organizacjami podczas wykonywania swoich obowiązków. W wielu krajach programy te są realizowane przez
organizacje pozarządowe, np. charytatywne lub podmioty sektora prywatnego. W tych okolicznościach rola najwyższego organu kontroli przy kontrolowaniu programów może być trudniejsza. Kontroler może być zmuszony do szczegółowego zapoznania
się z systemem, w którym działa duża liczba niewielkich instytucji, lub istnieje długi łańcuch realizacyjny.
Uczestnicy Kongresu podkreślili, że najwyższe organy kontroli mają znaczące doświadczenie w kontrolowaniu takich programów. Dlatego też, mimo że jest to obszar rozległy i złożony, mają możliwość korzystania z doświadczeń innych organów
oraz technik przez nie stosowanych przy programowaniu kontroli, odpowiedniego do sytuacji w swoich państwach.
Skala środków finansowych kierowanych na realizację programów oznacza, że na najwyższych organach kontroli spoczywa obowiązek zapewniania wydatkowania funduszy na te cele w zamierzony sposób. Kontrole często jednak ujawniają,
że procedury administracyjne stosowane przez rządy nie są w pełni skuteczne. Najwyższe organy kontroli powinny więc
zachęcać rządy do wprowadzania przejrzystego ustawodawstwa i przepisów oraz transparentnych procedur podejmowania
decyzji, w celu oceny kwalifikowalności wydatków oraz prowadzenia przejrzystego i dokładnego rejestru wsparcia udzielanego
poszczególnym osobom.
Istotnym problemem, na który Kongres zwrócił uwagę, jest wiarygodność danych. Ma ona związek z trudnościami w ustaleniu liczby uczestników danego programu lub czasami niedostępnością danych. Przy dużej liczbie organizacji świadczących
usługi, nawet gdy dane są dostępne, oznacza to potrzebę porównywania (łączenia) różnych ich zbiorów, co może być czasochłonne i technicznie skomplikowane. Ocenę skuteczności programów mogą też utrudnić problemy w śledzeniu dalszych
losów osób, które w nich uczestniczyły.

się niektórych osób do udziału w programach szkoleniowych i praktykach lub relatywnie duża liczba osób powracających do
korzystania ze świadczeń, mogą wskazywać na obszary ryzyka, bądź też nieprzewidywalne konsekwencje wdrażania programu. Nie zawsze jednostka kontrolowana jest w posiadaniu wszystkich potrzebnych informacji. Inne podmioty, np. organizacje
pozarządowe, będą często cennym źródłem informacji o tym, czy programy zapewniają osobom bezrobotnym długotrwałe
zatrudnienie.
Przedstawiając powyższe wnioski, Kongres zalecił najwyższym organom kontroli:
– uwzględnianie przy planowaniu czynności kontrolnych istotności, ryzyka oraz wrażliwości, nieodłącznie związanych
z programami upowszechniającymi aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych; powinny one również brać pod uwagę doświadczenie innych najwyższych organów kontroli, których kontrole doprowadziły do istotnych ustaleń, wniosków
i zaleceń;
– uwzględnianie podczas planowania i wykonywania swych czynności potrzebę uzyskiwania poglądów użytkowników usług
oraz ich przedstawicieli;
– pełne korzystanie, o ile pozwalają im na to ich uprawnienia ustawowe, z możliwości współpracy z innymi organami, jednak
z wprowadzeniem mechanizmów zapewniających dokładność i kompletność danych dostarczanych przez strony trzecie;
– pełne korzystanie przy opracowywaniu podejścia krajowego z wiedzy i doświadczeń zdobytych wcześniej przez innych
członków EUROSAI;
– zachęcanie rządów w swoich krajach do przyjęcia dobrej praktyki administracyjnej, jak również doskonalenia zbieranych
przez nie informacji o wynikach realizacji programów związanych z tworzeniem i zachowywaniem miejsc pracy oraz zapewnianiu, że są one opracowywane w sposób pozwalający na ocenę ich sukcesu;
– rozważenie wykorzystania specjalistycznych umiejętności i wsparcia w trakcie oceny programów dla osób niepełnosprawnych;
– zwracanie, ze względu na trudności w dokonywaniu osądu programów wsparcia dla osób niepełnosprawnych, szczególnej uwagi na uzyskiwanie informacji z wielu źródeł dowodowych, co może zapewnić lepsze potwierdzanie ustaleń
i wniosków;
– szukanie, w tym rozległym i złożonym obszarze, wskaźników z różnych źródeł w celu określenia obszarów, na których
powinny koncentrować się ich prace.
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Pozostałe wydarzenia Kongresu
Najważniejszym dla NIK wydarzeniem Kongresu było przejęcie trzyletniej prezydencji w Zarządzie EUROSAI. Jednym
z ważniejszych zadań NIK w tej roli jest przewodniczenie nowo utworzonej grupie roboczej, która ma opracować plan strategiczny EUROSAI.
W czasie sesji ogólnych Kongres m.in. przyjął sprawozdanie Sekretariatu Generalnego (najwyższy organ kontroli Hiszpanii) z działalności EUROSAI w latach 2005-2008 oraz sprawozdanie finansowe, a także zapoznał się ze sprawozdaniem
audytorów EUROSAI (najwyższe organy kontroli Belgii i Słowacji). Dokonano także wyboru nowych członków Zarządu na
6-letnią kadencję (najwyższe organy kontroli Turcji i Ukrainy) oraz audytorów na kolejny 3-letni okres (Europejski Trybunał
Obrachunkowy i najwyższy organ kontroli Słowacji).
W trakcie sesji ogólnych przyjęto sprawozdania Grup roboczych EUROSAI – ds. kontroli środowiska (przewodnictwo
po NIK przejął najwyższy organ kontroli Norwegii), ds. informatyki (przewodnictwo po najwyższym organie kontroli Holandii
przejął Federalny Urząd Kontroli Szwajcarii) oraz doraźnych – ds. kontroli ulg podatkowych i ds. analizy porównawczej administracji podatkowych.
Kongres powołał Grupę zadaniową ds. kontroli funduszy na rzecz klęsk żywiołowych oraz katastrof18/ pod przewodnictwem Izby Obrachunkowej Ukrainy.
Zgodnie ze statutem EUROSAI, na każdym Kongresie częściowo zmienia się skład Zarządu organizacji. Po VII Kongresie
NIK objęła w nim przewodnictwo, najwyższe organy kontroli Portugalii i Islandii objęły funkcję wiceprzewodniczących. Pozostałymi członkami zarządu EUROSAI są najwyższe organy kontroli Niemiec, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Hiszpanii.
Ponadto:
– Prezes NIK oraz prezesi najwyższych organów kontroli Słowacji i Ukrainy podpisali Wspólną informację o wynikach kon18/ Ang. Task Force on Audit of Funds Related to Disasters and Catastrophes.
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–
–
–
–

troli transgranicznego przemieszczania odpadów między Ukrainą, Republiką Słowacką i Rzeczpospolitą Polską w latach
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji bazylejskiej;
podpisano wspólną informację o wynikach kontroli równoległej pn. Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami, której sygnatariuszami byli prezesi najwyższych organów kontroli Polski, Białorusi i Ukrainy;
podpisano informację o wynikach międzynarodowej kontroli Funduszu Sarkofagu w Czarnobylu, w której uczestniczyło 9
najwyższych organów kontroli (m.in. Ukrainy, Polski, USA, Szwajcarii, Rosji, Słowacji oraz ETO);
podpisano umowę dwustronną o współpracy między NIK i Trybunałem Obrachunkowym Mołdowy;
prezesi NIK i Izby Obrachunkowej Ukrainy podpisali list intencyjny o przeprowadzeniu kontroli równoległej nt. przygotowania Polski i Ukrainy do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Przyjazna środowisku formuła Kongresu

VII Kongres EUROSAI w Krakowie

Zamierzeniem NIK, jako gospodarza Kongresu, było uczynienie tego wydarzenia możliwie najbardziej przyjaznym dla
środowiska naturalnego. Obrady zostały zorganizowane w ten sposób, aby korzystać z możliwie jak najmniejszej ilości materiałów drukowanych. Dokumenty kongresowe były sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Kongresu, skąd można
było je pobrać w każdej chwili. Ponadto uczestnikom Kongresu udostępniono komputery przenośne oraz nośniki pamięci,
w celu zapisywania i obróbki kolejnych wersji dokumentów w formie elektronicznej.
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Budżet
Najwyższej Izby
Kontroli w 2008 r.
(w układzie
zadaniowym)

Za³¹cznik nr 1
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Budżet zadaniowy jest skonsolidowanym planem wydatków sporządzanym w układzie części,
zadań i podzadań1/. Obowiązek dołączenia do projektu ustawy budżetowej uzasadnienia zawierającego m.in. zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków, wraz z opisem celów
tych zadań i mierników wykonania, wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych2/.
Zadanie jest zespołem działań finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych,
którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Obejmuje całość
działań pogrupowanych w podzadania. Zadanie jest główną jednostką klasyfikacji budżetowej.
Podzadanie jest niższym stopniem klasyfikacji, posiadającym charakter operacyjny. Przypisane
zostały do niego wydatki, służące realizacji celów zadania, w którego ramach podzadanie to
zostało zdefiniowane. Podzadanie jest najniższym szczeblem klasyfikacji zadaniowej ujmowanym w budżecie państwa3/.
Dla każdego zadania i podzadania określa się nazwę, jego cel, miernik realizacji założonego
celu i wysokość planowanych wydatków. Mierniki definiuje się w sposób umożliwiający ciągłość
ich pomiaru w wieloletniej perspektywie. Zaleca się, aby dysponenci konstruowali mierniki
w sposób umożliwiający monitorowanie zadań, na których realizację wykonawca zadania (podzadania) ma rzeczywisty wpływ, a ponadto by były one dobrane oszczędnie (przyjęto, że liczba
mierników dla jednego zadania lub podzadania nie powinna przekraczać pięciu).
Działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części
budżetowej oraz niedających się przypisać do poszczególnych zadań, są ujmowane w ramach
zadania pn. Tworzenie i koordynacja polityki. Działania te dotyczą w szczególności zarządzania
oraz obsługi, zwłaszcza merytorycznej koordynacji działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługi merytorycznej, administracyjnej i technicznej.

Wyszczególnienie zadań i podzadań
W budżecie zadaniowym NIK na 2008 r. wyodrębniono 4 zadania i 4 podzadania. Największą pozycją budżetu
zadaniowego były wydatki na działalność kontrolną (63,8%), a w tym przeznaczone na sfinansowanie przygotowania
i przeprowadzenie kontroli (59%).
Szczegółowy opis zadań (podzadań), ich celów oraz mierników służących do monitorowania realizacji budżetu
zadaniowego NIK w 2008 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

1/

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 maja 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy
budżetowej na rok 2008 (Dz. U. z 2007 nr 94, poz. 628) – zał. nr 58, rozdział 5, pkt 67.

2/
3/

Art. 124 pkt 9 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Aby uniknąć nadmiernej szczegółowości podzadań utworzono najniższy szczebel klasyfikacji – działania. Obejmują one wszystkie najważniejsze elementy
procesu osiągania celów podzadania oraz celów szczegółowych zadania. W odróżnieniu od pozostałych szczebli klasyfikacji zadaniowej, działania nie są
ujmowane w budżecie państwa i są określane przez poszczególnych dysponentów we własnym zakresie.

2

Tabela nr 1.
Zadania (podzadania), ich cele i mierniki służące do monitorowania realizacji budżetu zadaniowego NIK w 2008 r.
Miernik na 2008 r.
Lp.

Nazwa zadania
(podzadania)

Cel

Wartość
Plan
Wykonanie

Nazwa

1

2

4

5

6

7

1

Działania kontrolne,
z tego:

Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia
działań oraz rozliczalności
publicznej dla podmiotów
wydatkujących środki
publiczne

Procent wydatków publicznych poddanych w ciągu
roku audytowi finansowemu typu poświadczającego
dysponentów budżetu III stopnia

12

18

Procent wydatków na realizację podzadań w układzie
zadaniowym poddanych w ciągu roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych

Będzie
monitorowany

Monitorowany

Przekazywanie Sejmowi
i kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen
i informacji niezbędnych
do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz pod-miotów
wykonujących zadania
publiczne lub korzystających ze środków
publicznych

Liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami
kontrolnymi

2.500

2.623

Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających
oceny kontrolowanej działalności

2.600

2.973

Liczba informacji o wynikach kontroli przedłożonych
Sejmowi RP

170

172

Centralne wspomaganie procesu
kontrolnego

Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu
kontrolnego w obszarach
prawnym, informatycznym
i metodycznym

Łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii
dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych, przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowania oraz realizacji kontroli
planowanych, w stosunku do liczby informacji o wynikach kontroli

12

17

Wykonywanie innych
funkcji naczelnego
organu kontroli

Zwiększenie wpływu NIK
jako naczelnego organu
kontroli państwowej na system kontroli w państwie

Liczba jednostek skontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na
zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie

58

81

Liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach
kontroli przeprowadzonych przez NIK

6.000

10.895

Zwiększenie roli NIK
w międzynarodowych
stowarzyszeniach najwyższych organów kontroli

Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych
seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach

180

130

Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli
innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych
przez NIK

350

342

Podnoszenie wiedzy
i umiejętności pracowników, w tym w zakresie
metodyki kontroli

Ocena na podstawie wyników ankiet wewnętrznych,
poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń

Będzie
monitorowany

Pozytywna

Procent pracowników biorących w ciągu roku udział
w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym
lub równym 5 dni

83

80

1.1

1.2

2

3

Przygotowanie
i wykonanie kontroli
oraz upublicznienie
ich wyników

Rozwój kadry

4

Tworzenie i koordynacja polityki, z tego:

Sprawne funkcjonowanie
centrali i delegatur NIK

Liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki (w %)

100

100

4.1

Planowanie strategiczne i operacyjne
działalności kontrolnej, koordynacja
działań, działania
audytu wewnętrznego i komórki kontroli
wewnętrznej

Zapewnienie prowadzenia
działalności zgodnie ze
Strategią NIK – misją
i wizją oraz sprawnego
funkcjonowania centrali
i delegatur NIK

Przyjęcie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy

Tak

Tak

Przyjęcie przez Kolegium NIK analizy wykonania budżetu państwa

Tak

Tak

Przyjęcie przez Kolegium NIK sprawozdania z działalności NIK

Tak

Tak

Obsługa administracyjna i techniczna
centrali i delegatur
NIK

Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania centrali
i delegatur, utrzymanie
oraz modernizacja
zarządzanego przez NIK
majątku Skarbu Państwa

Udział kosztów obsługi w kosztach ogółem (w %)

23,2

23,9

4.2

3

W tabeli nr 2 zaprezentowano strukturę środków przeznaczonych w 2008 r. na sfinansowanie realizacji poszczególnych zadań i podzadań.

Tabela nr 2.
Wydatki budżetowe NIK w 2008 r. w układzie zadaniowym (w tys. zł)

Lp.

Plan
po zmianach

Wykonanie

Struktura
(w %)

1

2

3

4

5

1
1.1
1.2
2
3
4

Działalność kontrolna
Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli 1/
Centralne wspomaganie procesu kontroli
Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli
Rozwój kadry
Tworzenie i koordynacja polityki
Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych oraz ich
koordynacja 3/
Obsługa administracyjna i techniczna centrali i delegatur
Razem:

152.270
130.695
21.575
9.397
12.248
60.067

149.133
138.002
11.131
12.242
9.950
62.657

149.133
138.002
11.131
12.242
9.950
62.657

63,8
59,0
4,8
5,2
4,2
26,8

5.717

6.799

6.799

2,9

54.350
233.982

55.858
233.982

55.858
233.982

23,9
100,0

4.1
4.2
X
1/

Plan
na 2008 r. 2/

Nazwa zadania (podzadania)

Oraz upublicznienie ich wyników. 2/ Według ustawy budżetowej na 2008 r. 3/ Oraz działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej.

W kolejnej tabeli zaprezentowano realizację budżetu zadaniowego NIK według rodzajów wydatków przypadających na każde z zadań (podzadań).

Tabela nr 3.
Struktura wydatków budżetowych NIK w 2008 r. w układzie zadaniowym – według rodzajów wydatków

Lp.

Wyszczególnienie
(zadania i podzadania)

1

2

1

Działalność kontrolna

1.1

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli 2/

1.2

Centralne wspomaganie procesu kontroli

2

Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu
kontroli

3

Rozwój kadry

4

Tworzenie i koordynacja polityki

4.1
4.2
x

Planowanie strategiczne i operacyjne działań
kontrolnych 3/
Obsługa administracyjna i techniczna centrali
i delegatur
Razem

Oznaczenie1/

Rodzaj wydatków
Wydatki
Wydatki
Świadczenia
bieżące
majątkowe

Ogółem

3

4

5

6

7

a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b

109
0,05
104
0,04
5
0,002
13
0,005
11
0,005
102
0,04
70
0,03
32
0,01
235
0,1

144.597
61,8
134.064
57,3
10.533
4,5
12.229
5,2
9.877
4,2
55.006
23,5
6.729
2,8
48.277
20,6
221.709
94,8

4.427
1,9
3.834
1,6
593
0,3
62
0,03
7.549
3,2
7.549
3,2
12.038
5,1

149.133
63,8
138.002
59,0
11.131
4,8
12.242
5,2
9.950
4,2
62.657
26,8
6.799
2,9
55.858
23,9
233.982
100,0

1/

a – w liczbach bezwzględnych (w tys. zł), b – w liczbach względnych (w %). 2/ Oraz upublicznienie ich wyników. 3/ Ich koordynacja oraz działania
audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej.

Opis realizowanych zadań i podzadań
Działalność kontrolna
Kluczowym zadaniem NIK ujętym w budżecie jest działalność kontrolna. Jego celem jest wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań i rozliczalności publicznej dla podmiotów wydatkujących środki publiczne. Zadanie to realizowano przygotowując i przeprowadzając kontrole w sposób umożliwiający dokonanie oceny funkcjonowania państwa
w poszczególnych jego obszarach oraz gospodarowania środkami publicznymi, a także przez pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających
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ze środków publicznych. Do monitorowania realizacji zadania przyjęto mierniki określające odsetek wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego dysponentów budżetu III stopnia
(planowana wartość miernika 12%, zrealizowana – 18%) oraz odsetek wydatków na realizację podzadań w układzie
zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych (obszar
ten w roku sprawozdawczym wyznaczono do monitorowania).

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli oraz upublicznienie ich wyników
Celem podzadania było przekazywanie (Sejmowi RP i kontrolowanym podmiotom) wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania
publiczne lub korzystających ze środków publicznych. Realizowano je przez prowadzenie czynności kontrolnych oraz
przedkładanie kontrolowanym podmiotom wystąpień pokontrolnych zawierających oceny, uwagi i wnioski dotyczące
kontrolowanej działalności. Kolejnym sposobem realizacji było przedkładanie Sejmowi RP oraz innym organom państwa – Prezydentowi RP, Prezesowi Rady Ministrów, właściwym ministrom – informacji o wynikach kontroli wykonania
budżetu państwa (łącznie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej) oraz innych kontroli
planowych. Do monitorowania realizacji podzadania służyły mierniki określające liczbę informacji o wynikach kontroli
przedłożonych Sejmowi RP (planowano 170, opracowano 172), liczbę jednostek organizacyjnych objętych badaniami
kontrolnymi (planowano 2,5 tys. jednostek, skontrolowano ponad 2,6 tys.) oraz liczbę wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności (planowano 2,6 tys., wysłano prawie 3 tys.).

Centralne wspomaganie procesu kontrolnego
Podzadanie to służyło zapewnieniu merytorycznego wsparcia dla procesu kontrolnego w obszarach prawnym,
informatycznym i metodycznym. Realizowane było przez rozwijanie nowoczesnej metodyki kontroli, opartej o doświadczenia międzynarodowe, doskonalenie technik informatycznych, opiniowanie projektów informacji o wynikach kontroli
pod względem prawnym, a także związanych z postępowaniem kontrolnym projektów wniosków i zawiadomień kierowanych do organów powołanych do ścigania przestępstw lub wykroczeń, przygotowywanie opinii do uchwał komisji odwoławczych oraz komisji rozstrzygających. Do monitorowania realizacji podzadania przyjęto miernik określający łączną
liczbę przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę podczas przygotowywania oraz realizacji kontroli planowych, w stosunku do
liczby informacji o wynikach kontroli (planowana wartość 12, zrealizowana na poziomie 17).

Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli
Celem zadania było zwiększenie wpływu NIK, jako naczelnego organu kontroli państwowej, na system kontroli
w państwie oraz roli NIK w międzynarodowych organizacjach zrzeszających najwyższe organy kontroli. Zadanie realizowano informując opinię publiczną o wynikach kontroli oraz upowszechniając wiedzę o NIK. Stosowano różnorodne
formy przekazu, m.in. organizowano konferencje prasowe, których wynikiem były publikacje w prasie, audycje w radiu
i telewizji oraz w internecie. Zadanie to realizowano również przez udział przedstawicieli NIK w pracach komisji sejmowych, grup roboczych, przeprowadzanie kontroli z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie, udział w seminariach i kongresach oraz w spotkaniach międzynarodowych, w tym organizację VII Kongresu EUROSAI w czerwcu
2008 r. Do monitorowania realizacji zadania służyły następujące mierniki:
– liczba skontrolowanych jednostek w ramach kontroli przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na
zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji (założono 58 kontroli, zrealizowano 81);
– liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK (założono 6 tys., wykonanie – 10,9 tys., z wyłączeniem Internetu – 6,6 tys.);
– liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach (założono 180, wykonanie – 130);
– liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach,
konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK (założono 350, realizacja – 342).
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Rozwój kadry
Cel zadania to podnoszenie wiedzy i umiejętności kontrolerów, zwłaszcza w zakresie metodyki kontroli. Zadanie
realizowano przez stosowanie zróżnicowanych form działalności szkoleniowej (organizowanie aplikacji kontrolerskiej,
stałe doskonalenie zawodowe, w tym nauka języków obcych, specjalistyczne szkolenia tematyczne, kierowanie pracowników na studia podyplomowe, aplikacje, a także organizowanie narad szkoleniowych oraz narad przed- i śródkontrolnych, w związku z podejmowaniem poszczególnych kontroli). Do monitorowania realizacji zadania służył miernik
w postaci oceny, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń (w 2008 r.
– pozytywna w 100%), a także odsetek pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne, biorących
w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni (planowano 83%, zrealizowano – 80%).

Tworzenie i koordynacja polityki
Celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania NIK. Zadanie realizowano prowadząc działalność
zgodną ze Strategią NIK – misją i wizją, zapewniając krótko- i długookresowe (strategiczne) planowanie i koordynację
działań kontrolnych. Rozwijano też system kontroli i audytu wewnętrznego oraz system dbałości o jakość kontroli.
Miernikiem była liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki.

Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych oraz ich koordynacja
Podzadanie to służyło zapewnieniu koordynacji działań kontrolnych, a także sprawną realizację zadań kontrolnych
przez departamenty kontrolne i delegatury. Do monitorowania użyto mierniki wskazujące na przyjęcie przez Kolegium
NIK dokumentów potwierdzających wykonanie ustawowych obowiązków: opracowanie rocznego planu pracy NIK,
analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz sprawozdania z działalności NIK (dokumenty te
zostały przyjęte przez Kolegium NIK).

Obsługa administracyjna i techniczna centrali i delegatur
Celem podzadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania centrali i delegatur oraz utrzymanie i modernizacja majątku Skarbu Państwa pozostającego w zarządzie NIK. Do monitorowania jego realizacji przyjęto miernik
określający procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem (planowano 23,2%, wykonano 23,9%). Przekroczenie wartości wskaźnika było konsekwencją dodatkowych wydatków poniesionych na likwidację skutków pożaru
w siedzibie Delegatury w Katowicach (wydatkowano 2.910 tys. zł, przy planowanych środkach na prace remontowe
i modernizacyjne w wysokości 820 tys. zł). W warunkach porównywalnych, tj. z wyłączeniem nieprzewidzianych wydatków związanych z usuwaniem skutków pożaru, wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 23%, co oznacza, że jest
niższy od założonego w planie o 0,2%.

Uwagi dotyczące wykonania wydatków w układzie zadaniowym
Wydatki w układzie zadaniowym zostały zrealizowane w 100% w warunkach prawidłowo przebiegającego procesu
finansowania poszczególnych zadań i podzadań. W trakcie realizacji budżetu zaistniały zdarzenia, których konsekwencją było wprowadzenie zmian do planu finansowego, co umożliwiło wykonanie zadań przyjętych do realizacji.
Zmiany, które stanowiły podstawę do podjęcia decyzji przez Prezesa NIK, to przede wszystkim realizacja programu
oszczędnego gospodarowania dla pozyskania środków na zakończenie usuwania skutków pożaru siedziby Delegatury
w Katowicach oraz zmiana kwalifikacji niektórych wykonywanych czynności, w stosunku do przyjętej na etapie konstruowania budżetu, powodująca przesunięcie środków między zadaniami.
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Wykaz
informacji
o wynikach kontroli
wys³anych do Sejmu RP
w okresie
od 1 stycznia 2008 r.
do 31 marca 2009 r.
Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Wykaz informacji o wynikach kontroli
wysłanych do Sejmu RP w okresie
od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
Lp.
1

2

Jednostka
organizacyjna

Tytuł kontroli
2

Data wysłania nr str.
do Sejmu RP zał. nr 3

3

4

5

1

Prawidłowość udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego
dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

Dep.
Admin. Publ.

25 kwietnia
2008 r.

2

2

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostki
samorządu terytorialnego a wielkość wydatków faktycznie ponoszonych
na realizację zadań oświatowych

Dep.
Admin. Publ.

28 maja
2008 r.

3

3

Rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich

Dep.
Admin. Publ.

25 kwietnia
2008 r.

4

4

Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki prefinansowania i współfinansowania projektów realizowanych
z udziałem środków Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

15 maja
2008 r.

5

5

Wdrażanie projektów pomocy technicznej finansowanych z funduszy strukturalnych

Dep.
Admin. Publ.

29 maja
2008 r.

6

6

Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie m.st.
Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów centralnych i państwowych osób
prawnych

Dep.
Admin. Publ.

2 lipca
2008 r.

7

7

Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
w 2007 r.

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

8

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 15 – sądy powszechne

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

9

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

10

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 17 – administracja publiczna oraz
wykonanie w 2007 r. planu finansowego Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

11

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 23 – integracja europejska

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

12

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 27 – informatyzacja

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

13

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 34 – rozwój regionalny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

14

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 37 – sprawiedliwość oraz wykonanie
w 2007 r. planów finansowych Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

15

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 43 – wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

16

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 45 – sprawy zagraniczne

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

17

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 49 – Urząd Zamówień Publicznych

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

18

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 58 – Główny Urząd Statystyczny

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

19

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 75 – Rządowe Centrum Legislacji

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

20

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 80 – regionalne izby obrachunkowe

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

21

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 82 – subwencje ogólne dla jednostek
samorządu terytorialnego

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

22

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 84 – środki własne
Unii Europejskiej

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

23

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 86 – samorządowe kolegia odwoławcze

Dep.
Admin. Publ.

16 czerwca
2008 r.

24

Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy
gospodarujące mieniem stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa,
gminny zasób nieruchomości i mienie gminne

Dep.
Admin. Publ.

30 marca
2009 r.

8

1

3

4

5

25

Funkcjonowanie systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg
w wybranych naczelnych organach administracji państwowej

2

Dep.
Admin. Publ.

31 marca
2009 r.

9

26

Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów banków i innych instytucji
pośrednictwa finansowego

Dep.
Budż. i Finan.

8 kwietnia
2008 r.

10

27

Opodatkowanie paliw ciekłych

Dep.
Budż. i Finan.

25 kwietnia
2008 r.

11

28

Finansowanie usług doradczych i eksperckich oraz innych zadań zleconych

Dep.
Budż. i Finan.

13 maja
2008 r.

12

29

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych

Dep.
Budż. i Finan.

20 maja
2008 r.

13

30

Przygotowanie administracji publicznej do zarządzania i kontroli środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego

Dep.
Budż. i Finan.

20 maja
2008 r.

14

31

Analiza wykonania budżetu państwa w 2007 r.

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

32

Wykonanie założeń polityki pieniężnej w 2007 r.

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

33

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 01 – Kancelaria
Prezydenta RP

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

34

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 02 – Kancelaria Sejmu

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

35

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 03 – Kancelaria Senatu

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

36

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

37

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 10 – Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

38

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

39

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 13 – Instytut Pamięci Narodowej
– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

40

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 19 – budżet, finanse publiczne
i instytucje finansowe

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

41

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz.70 – Komisja Nadzoru Finansowego

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

42

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 78 – obsługa zadłużenia zagranicznego
i cz. 79 – obsługa długu krajowego

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

43

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 81 – rezerwa ogólna
i cz. 83 – rezerwy celowe

Dep.
Budż. i Finan.

16 czerwca
2008 r.

44

Inwestycje kapitałowe banków działających z udziałem Skarbu Państwa

Dep.
Budż. i Finan.

27 marca
2009 r.

15

45

Przekształcenia własnościowe Fabryki Samochodów Osobowych
w Warszawie w latach 2000-2006

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

11 stycznia
2008 r.

16

46

Wykonywanie przez Ministra Skarbu Państwa i inne organy administracji rządowej
zadań w zakresie reprywatyzacji

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

4 lutego
2008 r.

17

47

Wsparcie inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej dla małych
i średnich przedsiębiorstw na przykładzie realizacji Działania 2.3. Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

24 kwietnia
2008 r.

18

48

Obsługa odbiorców końcowych gazu ziemnego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

3 czerwca
2008 r.

19

49

Prywatyzacja i restrukturyzacja sektora farmaceutycznego

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 czerwca
2008 r.

20

50

Funkcjonowanie przepisów i procedur dotyczących działalności gospodarczej (jako
bariery dla rozwoju przedsiębiorczości)

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

11 czerwca
2008 r.

21

51

Działania podejmowane w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

13 czerwca
2008 r.

22

52

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 20 – gospodarka

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

3

4

1

2

3

4

53

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 36 – Skarb Państwa, wykonanie
w 2007 r. przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz planów
finansowych Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców,
Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Rekompensacyjnego

5

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

54

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 40 – turystyka

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

55

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 50 – Urząd Regulacji Energetyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

56

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 53 – Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

57

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 60 – Wyższy Urząd Górniczy

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

58

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 61 – Urząd Patentowy RP

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

59

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 64 – Główny Urząd Miar

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

60

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

61

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 68 – Państwowa Agencja Atomistyki

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

62

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu
Państwa

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

16 czerwca
2008 r.

63

Efektywność wykorzystania majątku Skarbu Państwa wniesionego do spółek przez
byłego Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

19 sierpnia
2008 r.

23

64

Prywatyzacja zakładów wielkiej syntezy chemicznej

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

19 sierpnia
2008 r.

24

65

Działania Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych i Ministra Gospodarki w sprawie
nałożenia kary pieniężnej na Spółkę J&S Energy SA

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

22 października
2008 r.

25

66

Funkcjonowanie Zakładów Mięsnych Płock SA

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

6 marca
2009 r.

26

67

Prywatyzacja w drodze oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania

Dep. Gosp., Skarbu
Państwa i Prywat.

30 marca
2009 r.

27

68

Organizowanie i finansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

11 lutego
2008 r.

28

69

Finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp
do portów morskich

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

11 marca
2008 r.

29

70

Realizowanie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zadań w zakresie
regulacji rynku usług telekomunikacyjnych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

27 maja
2008 r.

30

71

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 21 – gospodarka morska

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2008 r.

72

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 26 – łączność

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2008 r.

73

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 39 – transport

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2008 r.

74

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 71 – Urząd Transportu Kolejowego

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2008 r.

75

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

16 czerwca
2008 r.

76

Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na budowę wybranych linii
kolejowych o podstawowym znaczeniu

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

27 sierpnia
2008 r.

31

77

Sprawność instytucjonalna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w realizacji zadań ustawowych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

2 września
2008 r.

32

78

Stan techniczny i przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do obsługi
pasażerów

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

21 października
2008 r.

33

79

Działalność administracji publicznej w zakresie zapewnienia jakości robót
wykonywanych na drogach publicznych

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

12 lutego
2009 r.

34

80

Nadawanie stopni i tytułu naukowego

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

11 marca
2008 r.

35

1

2

3

4

5

14 marca
2008 r.

36

81

Działalność placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

82

Realizacja obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

14 marca
2008 r.

37

83

Funkcjonowanie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

11 czerwca
2008 r.

38

84

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

85

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 14 – Rzecznik Praw Dziecka

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

86

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 24 – kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego oraz wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Promocji
Kultury i Funduszu Promocji Twórczości

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

87

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 25 – kultura fizyczna i sport oraz
wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych
dla Uczniów i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

88

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 28 – nauka i cz. 38 – szkolnictwo
wyższe oraz wykonanie w 2007 r. planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii
Polskiej

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

89

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 30 – oświata i wychowanie

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

90

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 67 – Polska Akademia Nauk

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 czerwca
2008 r.

91

Przeciwdziałanie zjawiskom patologii w szkołach i placówkach oświatowych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

2 września
2008 r.

39

92

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

2 września
2008 r.

40

93

Organizacja i finansowanie studiów podyplomowych w publicznych szkołach
wyższych

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

16 grudnia
2008 r.

41

94

Przygotowanie Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

31 marca
2009 r.

42

95

Osiąganie przez Marynarkę Wojenną zdolności obronnych wynikających z procesu
planowania obronnego organizacji Traktatu Północno-Atlantyckiego (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

11 marca
2008 r.

43

96

Działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz ścisłego
współdziałania Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej poprzez
integrację ich systemów łączności i informatyki (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

11 marca
2008 r.

44

97

Wykonywanie funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych w Policji

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 kwietnia
2008 r.

45

98

Realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2001-2006 (I półrocze) (zastrzeżona)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

14 maja
2008 r.

46

99

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 29 – obrona narodowa oraz wykonanie
w 2007 r. planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

100

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 42 – sprawy wewnętrzne oraz
wykonanie w 2007 r. planów finansowych Funduszu Wsparcia Policji i Funduszu
Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

101

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 57 – Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

102

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 59 – Agencja Wywiadu (tajna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

103

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. w cz. 29 przez Służbę Wywiadu Wojskowego
i Służbę Kontrwywiadu (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

104

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne
(poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

16 czerwca
2008 r.

105

Wykorzystanie przez Siły Zbrojne RP kwalifikacji żołnierzy zawodowych, nabytych
na studiach za granicą oraz w służbie w strukturach NATO i podczas misji
zagranicznych

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

30 czerwca
2008 r.

47

106

Stan przygotowania wojskowej służby zdrowia w zakresie medycyny pola walki do
wykonywania zadań obronnych zgodnych ze standardami NATO (poufna)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

14 lipca
2008 r.

48

107

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do zapobiegania i usuwania skutków
poważnych awarii w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska i ustawy
o Państwowej Straży Pożarnej

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

21 lipca
2008 r.

49

5

1

6

3

4

5

108

Nadawanie pracownikom wojska przydziałów mobilizacyjnych do obsady
stanowisk służbowych i pracowniczych określonych w etatach instytucji i jednostek
wojskowych na czas wojny

2

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

9 stycznia
2009 r.

50

109

Koszty funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

19 lutego
2008 r.

51

110

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

111

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 31 – praca, cz. 44 – zabezpieczenie
społeczne, cz. 63 – sprawy rodziny oraz wykonanie planów finansowych Funduszu
Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

112

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 46 – zdrowie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

113

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 54 – Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

114

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz wykonanie w 2007 r. planów
finansowych Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Administracyjnego
i Funduszu Prewencji i Rehabilitacji

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

115

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz wykonanie w 2007 r. planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

116

Wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2007 r.

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

16 czerwca
2008 r.

117

Wykorzystanie środków publicznych na zadania w zakresie promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej w latach 2005-2007 (I półrocze)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

11 sierpnia
2008 r.

52

118

Funkcjonowanie wybranych placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

4 września
2008 r.

53

119

Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

9 września
2008 r.

54

120

Realizacja przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej
i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego w latach 2006-2007
(I półrocze)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

9 września
2008 r.

55

121

Finansowanie oraz dostępność leczenia kardiologicznego w latach 2003-2007
(I półrocze), z uwzględnieniem realizacji wybranych zadań „Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD”

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

9 grudnia
2008 r.

56

122

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2007 r., z uwzględnieniem kosztów zawierania ugód na świadczenia zdrowotne
wykonane ponad limit określony w umowach zawartych ze świadczeniodawcami
w latach 2003-2006

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrow.

30 marca
2009 r.

57

123

Postępowanie z odpadami medycznymi

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 lutego
2008 r.

58

124

Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

6 maja
2008 r.

59

125

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 18 – budownictwo,
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

126

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 22 – gospodarka wodna i cz. 41
– środowisko

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

127

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 32 – rolnictwo, cz. 33 – rozwój wsi,
cz. 35 – rynki rolne i cz. 62 – rybołówstwo oraz wykonanie w 2007 r. planu
finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

128

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r. – realizacja wydatków ze środków
publicznych na inwestycje budowlane

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

129

Wykonanie planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

130

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2007 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

131

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w 2007 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

132

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

133

Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 r.

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

16 czerwca
2008 r.

1

2

3

4

5

25 czerwca
2008 r.

60

134

Wdrażanie ochrony na obszarach Natura 2000

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

135

Realizacja przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

27 czerwca
2008 r.

61

136

Sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

8 lipca
2008 r.

62

137

Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego pn. „Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
2004-2006” w zakresie działania 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

15 lipca
2008 r.

63

138

Monitoring środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

13 stycznia
2009 r.

64

139

Umarzanie wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

23 stycznia
2009 r.

65

140

Postępowanie z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

27 lutego
2009 r.

66

141

Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz
przestrzegania warunków w nich zawartych

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

5 marca
2009 r.

67

142

Wykorzystanie w latach 2005-2007 (I półrocze) środków publicznych na
finansowanie pobytu nieletnich w placówkach o charakterze resocjalizacyjnym

Delegatura
w Białymstoku

30 kwietnia
2008 r.

68

143

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/20 – woj. podlaskie

Delegatura
w Białymstoku

16 czerwca
2008 r.

144

Rozporządzanie przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006

Delegatura
w Bydgoszczy

12 marca
2008 r.

145

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/04 – woj. kujawsko-pomorskie

Delegatura
w Bydgoszczy

16 czerwca
2008 r.

146

Prawidłowość wykorzystania dotacji na świadczenia rodzinne

Delegatura
w Bydgoszczy

29 maja
2008 r.

70

147

Wykorzystanie środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych
na rzecz rolnictwa

Delegatura
w Bydgoszczy

22 lipca
2008 r.

71

148

Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku
szkolnym w latach 2005-2007 (I półrocze)

Delegatura
w Bydgoszczy

3 lutego
2009 r.

72

149

Gospodarowanie przez Wojskową Agencję Mieszkaniową nieruchomościami Skarbu
Państwa w latach 2004-2007 (I kwartał)

Delegatura
w Gdańsku

30 maja
2008 r.

73

150

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/22 – woj. pomorskie

Delegatura
w Gdańsku

16 czerwca
2008 r.

151

Przestrzeganie prawa wspólnotowego i krajowego w procesie wdrażania
systemów zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych dla okresu
programowania 2007-2013

Delegatura
w Gdańsku

12 sierpnia
2008 r.

152

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/24 – woj. śląskie

Delegatura
w Katowicach

16 czerwca
2008 r.

153

Zbywanie mieszkań zakładowych w latach 2004-2006 przez spółki handlowe,
w których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym

Delegatura
w Katowicach

26 marca
2008 r.

75

154

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi

Delegatura
w Kielcach

19 marca
2008 r.

76

155

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/26 – woj. świętokrzyskie

Delegatura
w Kielcach

16 czerwca
2008 r.

156

Wykonywanie zadań w zakresie szkolenia bezrobotnych przez wybrane powiatowe
urzędy pracy

Delegatura
w Krakowie

1 kwietnia
2008 r.

157

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/12 – woj. małopolskie

Delegatura
w Krakowie

16 czerwca
2008 r.

158

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/06 – woj. lubelskie

Delegatura
w Lublinie

16 czerwca
2008 r.

159

Utrzymywanie drogowych i kolejowych przejść granicznych na północno-wschodnim
i wschodnim odcinku granicy państwowej w latach 2006-2008 (I kwartał)

Delegatura
w Lublinie

6 marca
2009 r.

78

160

Wykorzystanie w województwie łódzkim środków powiatowych
i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gromadzenie
i redystrybucja opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska

Delegatura
w Łodzi

21 lutego
2008 r.

79

69

74

77

7

1

8

2

3

4
16 czerwca
2008 r.

5

161

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/10 – woj. łódzkie

Delegatura
w Łodzi

162

Przygotowanie do realizacji drogi ekspresowej S8 w województwie łódzkim

Delegatura
w Łodzi

13 stycznia
2009 r.

80

163

Funkcjonowanie samorządowego lecznictwa szpitalnego w województwie łódzkim

Delegatura
w Łodzi

26 marca
2009 r.

81

164

Realizacja zamówień publicznych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2006

Delegatura
w Olsztynie

14 stycznia
2008 r.

82

165

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/28 – woj. warmińsko-mazurskie

Delegatura
w Olsztynie

16 czerwca
2008 r.

166

Wykorzystanie przez gminy województwa warmińsko-mazurskiego środków
publicznych na realizację w latach 2006 -2007 programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”

Delegatura
w Olsztynie

8 września
2008 r.

167

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/16 – woj. opolskie

Delegatura
w Opolu

16 czerwca
2008 r.

168

Wykorzystanie środków publicznych na zalesianie gruntów rolnych

Delegatura
w Poznaniu

13 maja
2008 r.

84

169

Działalność powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
w latach 2005-2007

Delegatura
w Poznaniu

28 stycznia
2009 r.

85

170

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/18 – woj. podkarpackie

Delegatura
w Rzeszowie

16 czerwca
2008 r.

171

Transgraniczne przemieszczanie odpadów pomiędzy Ukrainą, Słowacją i Polską
w latach 2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji bazylejskiej

Delegatura
w Rzeszowie

29 maja
2008 r.

86

172

Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy zakupie urządzeń dla potrzeb
Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
w 2007 r.

Delegatura
w Rzeszowie

30 grudnia
2008 r.

87

173

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/30 – woj. wielkopolskie

Delegatura
w Szczecinie

16 czerwca
2008 r.

174

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/32 – woj. zachodniopomorskie

Delegatura
w Szczecinie

16 czerwca
2008 r.

175

Wykorzystanie środków publicznych, w tym środków Finansowego Instrumentu
Wspierania Rybołówstwa (FIWR) na rybacką infrastrukturę portową

Delegatura
w Szczecinie

27 czerwca
2008 r.

88

176

Realizacja przez starostów w województwie zachodniopomorskim zadań
określonych ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych
do zalesienia

Delegatura
w Szczecinie

16 grudnia
2008 r.

89

177

Egzekwowanie przez marszałków województw opłat za korzystanie ze środowiska
przez fermy zwierząt gospodarskich

Delegatura
w Szczecinie

6 lutego
2009 r.

90

178

Wykorzystanie przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
w Otwocku-Świerku środków finansowych na realizację inwestycji pn. „Budowa
komory operacyjnej do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego w budynku
byłego reaktora Ewa (R-1) oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory”

Delegatura
w Warszawie

18 marca
2008 r.

91

179

Sprawowanie nadzoru budowlanego w zakresie budowy i użytkowania dużych
obiektów budowlanych użyteczności publicznej oraz zespołów obiektów
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego

Delegatura
w Warszawie

23 kwietnia
2008 r.

92

180

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 04 – Sąd Najwyższy

Delegatura
w Warszawie

16 czerwca
2008 r.

181

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 05 - Naczelny Sąd Administracyjny

Delegatura
w Warszawie

16 czerwca
2008 r.

182

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 06 – Trybunał Konstytucyjny

Delegatura
w Warszawie

16 czerwca
2008 r.

183

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 52 - Krajowa Rada Sądownictwa

Delegatura
w Warszawie

16 czerwca
2008 r.

184

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/14 – województwo mazowieckie

Delegatura
w Warszawie

16 czerwca
2008 r.

185

Budowa krytego toru kolarskiego w Pruszkowie przez Polski Związek Kolarski

Delegatura
w Warszawie

16 lipca
2008 r.

93

186

Nabór na stanowiska urzędnicze w wybranych jednostkach samorządu
terytorialnego województwa mazowieckiego

Delegatura
w Warszawie

22 stycznia
2009 r.

94

187

Organizacja i funkcjonowanie akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i mieniem uczelni oraz
struktury zatrudnienia w latach 2005-2007

Delegatura
we Wrocławiu

25 lutego
2008 r.

95

83

1

3

4

5

188

Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki
stacjonarnej

2

Delegatura
we Wrocławiu

8 kwietnia
2008 r.

96

189

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/02 – woj. dolnośląskie

Delegatura
we Wrocławiu

16 czerwca
2008 r.

190

Wykonanie budżetu państwa w 2007 r., cz. 85/08 – woj. lubuskie

Delegatura
w Zielonej Górze

16 czerwca
2008 r.

191

Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu
terytorialnego województwa lubuskiego

Delegatura
w Zielonej Górze

10 lutego
2009 r.

192

Informacja o skargach i wnioskach skierowanych do Najwyższej Izby Kontroli
w 2007 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

6 czerwca
2008 r.

193

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2007 r.

Dep. Strategii
Kontrolnej

16 czerwca
2008 r.

97
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Wykaz informacji o wynikach kontroli
wysłanych do organów szczebla wojewódzkiego
w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r.
Lp.
1

2

Tytuł kontroli
2

1

Zapewnienie przez domy pomocy społecznej województwa podlaskiego
wymaganych standardów usług

2

Gospodarowanie lokalami użytkowymi w wybranych miastach województwa
wielkopolskiego w latach 2006-2008

3

Aktywność gmin województwa lubuskiego w pozyskiwaniu środków z Unii
Europejskiej

Jednostka
organizacyjna

Adresat

Data
wysłania

3

4

5

Delegatura
w Białymstoku

Wojewoda
Podlaski

14 maja
2008 r.

Delegatura
w Poznaniu

Wojewoda
Wielkopolski

13 lutego
2009 r.

Delegatura
w Zielonej Górze

Wojewoda
Lubuski

29 kwietnia
2008 r.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Syntezy
ustaleń i wniosków
poszczególnych
kontroli

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Tytu³ kontroli
Prawidłowość udzielania
i rozliczania przez
jednostki samorządu
terytorialnego dotacji
na zadania zlecone
podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów
publicznych

Cel

Zakres

Ocena przestrzegania obowiązujących
zasad i procedur udzielania oraz przekazywania z własnych budżetów przez
jednostki samorządu terytorialnego
dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych.

Kontrolą NIK objęto: 15 urzędów marszałkowskich, 14 starostw powiatowych, 16
urzędów gmin i 44 podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych. Ponadto 16 regionalnych izb obrachunkowych,
na podstawie ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych oraz uchwały
Krajowej Rady RIO w sprawie przyjęcia
tematów kontroli koordynowanych NIK
na 2007 r., skontrolowało 1 urząd marszałkowski, 7 starostw powiatowych, 40
urzędów gmin i 49 podmiotów spoza
sektora finansów publicznych.

Współpraca samorządów z podmiotami niepublicznymi, mimo stwierdzonych
nieprawidłowości, umożliwiła wsparcie realizacji wielu ważnych społecznie przedsięwzięć. Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli i regionalne izby obrachunkowe pozytywnie oceniły udzielanie i rozliczanie
dotacji na wykonanie tych zadań. Objęte kontrolą jednostki samorządu od początku 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. zawarły
z wykonawcami prawie 19 tys. umów na realizację zadań publicznych o łącznej wartości 289,3 mln zł. Ostatecznie podmiotom
tym przekazane zostało 253 mln zł. Organy stanowiące wszystkich badanych podmiotów samorządowych uchwaliły programy
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jednak w połowie z nich nie zostały zdefiniowane mierniki oceny wykonania
zadań oraz oczekiwanych rezultatów.
Kontrola wykazała, że mimo formalnie odpowiedniego przygotowania pracowników samorządowych do współpracy z podmiotami
niepublicznymi, w trakcie realizacji zleceń popełniali oni wiele błędów proceduralnych. W 45% jednostek objętych kontrolą nie
były przestrzegane określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymogi dotrzymania terminów
ogłoszeń o konkursach ofert. Zgłoszenia te często nie precyzowały kryteriów stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.
W 31 jednostkach były one rozpatrywane, mimo że nie spełniały warunków określonych w ogłoszeniach, m.in. nie zawierały
kalkulacji przewidywanych kosztów. W 30 samorządach pominięty został obowiązek uzasadnienia wyboru ofert do realizacji. Przypadki tych nielegalnych działań świadczyły, w opinii NIK i RIO, o braku dbałości zleceniodawców o zachowanie
konkurencyjnych warunków zlecania zadań i zapewnienie wyboru najkorzystniejszych ofert. Z kolei wady zauważone przez
kontrolerów w treści zawieranych umów polegały m.in. na nieokreślaniu terminów wykorzystania dotacji i ich zwrotu w razie
niewykorzystania, a także pomijaniu zapisów o kontroli wydatkowania przekazanych środków i obowiązku składania przez
zleceniobiorcę sprawozdań częściowych z realizacji zamierzenia.
Rozliczenia przez zleceniodawców prawidłowości wykorzystania dotacji oraz ocena stanu wykonania dotowanych zadań
ograniczały się zwykle do przyjęcia i formalnego sprawdzenia danych zawartych w sprawozdaniach końcowych. Niemal 40%
badanych jednostek nie skorzystało z prawa skontrolowania w siedzibie zleceniobiorcy i w miejscu realizacji zadania, czy
warunki umowy są dotrzymywane. Tymczasem nieprawidłowości w wykonaniu zleconych zadań kontrola NIK i RIO stwierdziła u 22 spośród 93 objętych badaniem podmiotów. Najpoważniejszymi zarzutami było dokonywanie przesunięć wydatków
pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów i naruszanie Prawa zamówień publicznych. Ewidencja księgowa prowadzona
była w większości samorządów prawidłowo, jednak w 17 jednostkach nie wyodrębniono w ewidencji analitycznej podmiotów,
którym udzielono dotacji. Z kolei zleceniobiorcy często nie odnotowywali w prowadzonej ewidencji otrzymywanych dotacji, co
stanowiło naruszenie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie rzetelnej kontroli zlecania, wykorzystania i rozliczania dotacji

2

otrzymywanych na realizację zadań
publicznych;
– dokonywanie rzetelnej weryfikacji
sprawozdań składanych przez zleceniobiorców;

– dostosowanie przez zleceniobiorców
zasad prowadzenia ewidencji księgowej
do wymogów określonych w przepisach
prawa.

Tytu³ kontroli
Wysokość części
oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez
jednostki samorządu
terytorialnego a wielkość
wydatków faktycznie
ponoszonych na realizację
zadań oświatowych

Cel

Zakres

Ocena finansowania przez gminy
i powiaty zadań oświatowych oraz
wykorzystywania środków własnych
i pochodzących z subwencji na pokrywanie kosztów ich realizacji.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Edukacji
Narodowej, 37 gmin wiejskich, 16 gmin
miejsko-wiejskich, 4 gminy miejskie, 29
powiatów oraz 2 jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego zajmujące
się obsługą administracyjno-finansową
szkół.

W badanym okresie lat 2005-2007(I półrocze) nastąpiła poprawa warunków nauczania. Zmniejszyła się liczba uczniów przypadających na jeden oddział, wzrosła oferta
dodatkowych zajęć edukacyjnych, zwiększyła się liczba nauczycieli o wysokich kwalifikacjach. Poprawa ta została osiągnięta
m.in. dzięki dofinansowywaniu przez samorządy zadań edukacyjnych ze środków własnych.
Zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych oraz gimnazjów należy, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, do zadań własnych gmin. Prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych
i mistrzostwa sportowego stanowi zadanie własne powiatów. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej, na mocy przepisu
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określa corocznie ustawa budżetowa. Oświatowa część subwencji
ogólnej dzielona jest następnie między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego z zastosowaniem algorytmu, który
uzależnia wysokość przyznanej kwoty m.in. od liczby uczniów w szkołach działających w każdej z gmin lub powiatów.
Dane, na podstawie których opracowuje się algorytm podziału subwencji, czerpane są z funkcjonującego od 2005 r. Systemu
Informacji Oświatowej. Kontrola Izby wykazała jednak, że zgromadzone w nim informacje, szczególnie dotyczące liczby uczniów uczęszczających do szkół, nie są rzetelne. W 57% skontrolowanych jednostek wielkości te były rozbieżne z informacjami
przekazywanymi w ramach sprawozdawczości statystycznej GUS. Różnice w liczbie uczniów w poszczególnych szkołach
pomiędzy danymi w tych systemach wynosiły od 1 do 96. Tym samym podział części oświatowej subwencji ogólnej obarczony
był błędem.
Kontrolerzy zwrócili uwagę, że nadal nie są ustalone standardy edukacyjne, które określałyby m.in. liczbę uczniów jaka powinna przypadać na jeden oddział i jednego nauczyciela, a także potrzeby dotyczące zajęć dodatkowych. Z tego powodu nie
ma możliwości ustalenia średnich kosztów kształcenia ani poziomu wydatków niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego
standardu usług edukacyjnych.
Wydatki na zadania oświatowe w skontrolowanych jednostkach samorządu wyniosły w 2005 r. – 798,5 mln zł, a w 2006 r.
– 847 mln zł. Otrzymane w ramach dotacji środki na finansowanie oświaty pokrywały w 2005 r. 68,8% wydatków na te cele
w gminach miejskich i 98,3% w powiatach; w 2006 r. odpowiednio: 62,7% w gminach i 98,7% w powiatach. Rzeczywiste
wydatki ponoszone na oświatę przez jednostki samorządu były wyższe od otrzymywanych dotacji, a ich wielkość zależała
od kondycji finansowej poszczególnych samorządów. W opinii NIK, gminy – jako zasobniejsze – miały większe możliwości
dofinansowywania funkcjonowania szkół ponad środki uzyskiwane z subwencji, niż powiaty.
NIK pozytywnie oceniła stwierdzoną poprawę wyników nauczania. W roku szkolnym 2006/2007, w porównaniu z rokiem
poprzednim, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali lepsze wyniki ze sprawdzianów końcowych. Zmniejszył się
– o 0,2 punktu procentowego w szkołach podstawowych i o 0,18 punktu procentowego w gimnazjach – odsetek uczniów, którzy
uzyskali najniższą liczbę punktów, zwiększył natomiast, odpowiednio o 2,2 punktu procentowego i 3,5 punktu procentowego,
uczniów z najwyższymi ocenami. Najlepsze wyniki uzyskiwali uczniowie ze szkół prowadzonych przez gminy miejskie, co
jednak należy wiązać z szerszym dostępem młodzieży do zajęć pozaszkolnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie gromadzenia w Systemie
Informacji Oświatowej danych zgodnych
ze stanem faktycznym;
– podjęcie próby określania standardów edukacyjnych, które stanowiłyby

podstawę podziału części oświatowej
subwencji ogólnej.
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Tytu³ kontroli
Rezultaty wdrażania
Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich

Cel

Zakres

Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w zakresie
postępu finansowego i rzeczowego,
funkcjonowania systemu zarządzania
i kontroli, prawidłowości wykonywania
projektów przez beneficjentów, a także
wykorzystania doświadczeń i dobrych
praktyk z wdrażania SPO RZL na etapie
przygotowania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
oraz u 18 beneficjentów.

NIK pozytywnie oceniła rezultaty wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich, będącego jednym z siedmiu programów służących
realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów należycie monitorowały, dokumentowały i weryfikowały wnioski beneficjentów o dofinansowanie
projektów oraz wykonywały zadania dotyczące rozliczenia wydatków i przygotowania wniosków o płatność.
Głównym celem programu było zapewnienie potrzebującym warunków do kształcenia, szkolenia i podjęcia pracy. Był on realizowany
m.in. drogą wsparcia procesu szkoleniowego w urzędach administracji rządowej oraz udzielania bezrobotnym kobietom wielostronnej pomocy – dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stwarzania możliwości skorzystania z poradnictwa zawodowego
i prawnego, organizowania szkoleń językowych. Specjalistyczne szkolenia ukończyło m.in. 46 dyrektorów generalnych urzędów
administracji rządowej oraz 1,5 tys. członków korpusu służby cywilnej, z których 400 uczestniczyło ponadto w kursach nauki
języków obcych. W wyniku udzielonej pomocy 700 kobiet podjęło zatrudnienie lub rozpoczęło działalność na własny rachunek.
Zapewniono także inne formy wsparcia – opiekę nad osobami zależnymi, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, stypendia.
Kontrola objęła 28 zakończonych projektów – zrealizowanych przez 18 beneficjentów, w większości powiatowe urzędy pracy
– m.in. Opracowanie założeń programowych szkoleń generalnych i specjalistycznych, Opracowanie standardu kwalifikacji członka
służby cywilnej, Partnerstwo w rodzinie – szansą kobiet na rynku pracy, Równy start dla kobiet, Kompleksowa pomoc bezrobotnym
szansą na powrót na rynek pracy. Na realizację wszystkich projektów beneficjenci wykorzystali 95,9% środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Mniejsza od 100% kwota wykonania wynikała m.in. z zawarcia z wykonawcami umów na kwoty niższe
niż planowane w projekcie. W ocenie NIK, środki finansowe z unijnego funduszu w wysokości 16,7 mln zł, przeznaczone na
współfinansowanie projektów, beneficjenci wydatkowali zgodnie z przeznaczeniem i w terminach określonych w umowach
o dofinansowanie, a wydatki ujęte we wnioskach o płatność rozliczono. Koszty poniesione w ramach realizacji projektów zostały
zarejestrowane w wyodrębnionej ewidencji, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych.
Ujawniono pojedyncze przypadki: nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, polegającego na nieterminowej rejestracji zdarzeń
gospodarczych oraz prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w sposób umożliwiający modyfikakcję zapisów i poprawianie błędów, bez
uwidocznienia faktu dokonania zmiany, tj. niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Stwierdzono również uchybienia polegające
na sporządzaniu przez beneficjentów z nienależytą starannością wniosków o płatność oraz nieterminowym przekazywaniu sprawozdań
z realizacji projektów. Zdaniem NIK, kontrola rezultatów wdrażania programu pokazała wiele przykładów dobrych praktyk wypracowanych
przez beneficjentów realizujących projekty, które ze względu na innowacyjność i osiągnięte rezultaty zasługują na uznanie. Mimo iż beneficjenci
należycie monitorowali postępy prac i wywiązywali się z obowiązku przeprowadzenia audytu wykonywanych projektów, to zdaniem NIK
powinni oni w większym zakresie wykorzystywać możliwości prowadzenia autoewaluacji, tj. samodzielnej oceny jakości wdrażanego projektu,
zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej zamieszczonymi w Poradniku dla beneficjentów. W ocenie Izby, rozwiązania przyjęte
przez Instytucję Zarządzającą w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 wskazują, iż w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki właściwie wykorzystane zostały doświadczenia z wdrażania omawianego projektu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
− wykorzystywanie przez beneficjentów autoewaluacji zrealizowanych
projektów w celu ustalenia dobrych
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praktyk w ich wdrażaniu przy kolejnych
projektach;
− wypracowanie przez Instytucję
Zarządzającą (Ministra Rozwoju Regionalnego) rozwiązań zapewniających

wdrażanie przez instytucje zaangażowane w system zarządzania i kontroli
rekomendacji zawartych w raportach
z ewaluacji.

Tytu³ kontroli
Zadłużenie jednostek
samorządu terytorialnego
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
prefinansowania i współfinansowania projektów
realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości zaciągania i spłaty zobowiązań długoterminowych przez
jednostki samorządu terytorialnego,
a także wdrożenia i udokumentowania
systemów zarządzania i kontroli projektów współfinansowanych z budżetu
Unii Europejskiej.

Kontrolę przeprowadzono w 138 jednostkach samorządu terytorialnego:
w 123 gminach i 15 powiatach.

Na koniec czerwca 2007 r. objęte kontrolą gminy zadłużone były na 623 mln
zł (18,5% planowanych na ten rok dochodów), natomiast zadłużenie powiatów
wynosiło prawie 90 mln zł, tj. 11,1% przewidywanych w 2007 r. dochodów. Mimo że w porównaniu z 2005 r. zadłużenie
tych jednostek według stanu na koniec 2006 r. wzrosło, żadna z nich nie przekroczyła ustawowego progu zadłużenia – 60%
dochodów. W związku z zaciągnięciem długoterminowych zobowiązań z odroczonym terminem płatności (kredyty kupieckie)
faktyczna kwota długu 14 gmin była jednak wyższa o 23,8 mln zł, a powiatów o prawie 1 mln zł. Wprawdzie w myśl ustawy
o finansach publicznych zobowiązań tych nie wlicza się do łącznej kwoty długu i ustalenia wskaźnika zadłużenia, jednak
– zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – powodują one zaangażowanie środków i w rezultacie wpływają na zdolność kredytową
podmiotu.
W strukturze zadłużenia gmin i powiatów na koniec czerwca 2007 r. największy udział miały zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek – 90,4% i 88,8% łącznej kwoty długu. Zobowiązania wymagalne istniały w 37 gminach i 5 powiatach. Z powodu
nieterminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, a także wpłat na Państwowy Fundusz Osób
Niepełnosprawnych, 7 gmin zapłaciło prawie 0,9 mln zł odsetek. Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych nieregulowanie tych płatności jest naruszeniem jej zasad.
Środki z pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji większość jednostek wykorzystała zgodnie z przeznaczeniem,
określonym w uchwałach organów stanowiących tych jednostek, w umowach z instytucjami kredytującymi lub udzielającymi
pożyczek i w umowach kredytu lub pożyczki. Jednak cztery gminy i jeden powiat spożytkowały je na inne cele. Zdaniem
NIK, przeznaczenie części środków z kredytów na „sfinansowanie planowanego deficytu” było wprawdzie zgodne z ustawą
o finansach publicznych, ale takie ogólnikowe określenie uniemożliwia kontrolę prawidłowości wykorzystania środków, a także
ustalenie efektów działań sfinansowanych przy ich pomocy.
W znacznej części jednostek nie były przestrzegane zasady zaciągania zobowiązań, m.in. brakowało opinii regionalnej izby
obrachunkowej w sprawie możliwości ich spłaty, czego wymaga ustawa o finansach publicznych. Niezgodne z tą ustawą
było również zabezpieczanie spłaty kredytów i pożyczek drogą udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
bankowym.
Spośród objętych badaniem jednostek, wszystkie powiaty i 92 gminy realizowały projekty z udziałem środków z budżetu Unii
Europejskiej – m.in. budowały stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjną i drogi. Część z nich zaciągnęła na te inwestycje kredyty i pożyczki, które przeznaczyły na pokrycie wkładu własnego lub na prefinansowanie wydatków
unijnych. W 31 gminach nie realizowano projektów współfinansowanych z unijnego budżetu, ponieważ ich wnioski o udzielenie
pomocy nie zostały zakwalifikowane do realizacji.
NIK pozytywnie oceniła udokumentowanie i wdrożenie w 69% gmin i 93% powiatów elementów systemu zarządzania
i kontroli, wymaganych przy realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Zwróciła jednak uwagę,
iż nie wszystkie nakazane prawem procedury zostały nadane, co nie gwarantowało prawidłowości działań podejmowanych
przez badane jednostki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie inicjatywy ustawodawczej
w celu wprowadzenia do ustawy o finansach publicznych zmian w zakresie
tytułów dłużnych oraz obligatoryjnego

uwzględniania w obliczeniach wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań z odroczonym
terminem płatności;
– ustanowienie i wdrożenie przez organy wykonawcze jednostek samorządu

terytorialnego systemów zarządzania
i kontroli, zapewniających skuteczną
i zgodną z obowiązującymi przepisami
realizacje zadań współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej oraz dokonywanie stałych ocen ich skuteczności.
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Tytu³ kontroli
Wdrażanie projektów
pomocy technicznej
finansowanych
z funduszy strukturalnych

Cel

Zakres

Ocena realizacji projektów pomocy
technicznej przez beneficjentów końcowych, a także funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli instytucji
zarządzającej i płatniczej oraz instytucji
pośredniczących.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego – instytucję zarządzającą dla Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna i dla Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Finansów
– instytucję płatniczą i 16 urzędów wojewódzkich – instytucje pośredniczące
dla ZPORR.

NIK pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła wykonywane
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czynności zarówno jako beneficjenta
POPT i ZPORR, jak i instytucji zarządzającej tymi programami. Podobną opinię NIK wyraziła o ustanowionych w obu obszarach
systemach zarządzania i kontroli. POPT ma za zadanie dostarczenie środków i narzędzi jednostkom realizującym funkcje instytucji
zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty i instytucji zarządzającej POPT oraz instytucji płatniczej – a więc Ministerstwu
Rozwoju Regionalnego i Ministerstwu Finansów. Spełniają one także rolę koordynatorów działań jednostek zaangażowanych
w realizację poszczególnych projektów w ramach programów operacyjnych, a oprzyrządowanie do swych działań czerpią również
z tego programu. W ramach POPT istnieje możliwość wspierania projektów dotyczących: finansowania doradztwa, pracy ekspertów
zewnętrznych, dokonywania ocen, zakupu wyposażenia biurowego, szkoleń i zatrudniania pracowników zaangażowanych we
wdrażanie POPT, prac badawczych, rozpowszechniania informacji oraz promocji Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
W ZPORR również przewidziano możliwość udzielania pomocy technicznej, przy czym wsparcie to jest dostępne dla instytucji
uczestniczących we wdrażaniu ZPORR oraz w programowaniu regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013.
Priorytet 4 Pomoc techniczna ZPORR umożliwia realizowanie projektów dotyczących m.in. pokrycia kosztów zatrudnienia
pracowników wypełniających zadania w ramach ZPORR i RPO, organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego, analizy danych
na potrzeby monitorowania i wdrażania programu oraz wsparcia procesu kontroli jego przebiegu. NIK stwierdziła, że instytucje pośredniczące prawidłowo realizowały swe zadania dotyczące zawierania umów i wydawania decyzji o dofinansowaniu,
weryfikowania wniosków o płatność, a także wykonywania funkcji kontrolnych w stosunku do beneficjentów.
Do końca 2007 r. w ramach POPT zakontraktowanych zostało łącznie 96,4% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla programu na lata 2004-2006, a dokonane płatności stanowiły 54,5% limitu. W Priorytecie 4 ZPORR zawarte
umowy opiewały na 90,1% alokacji dostępnych środków EFRR (wydatkowano 49,7%). W opinii NIK nie był to wynik w pełni
zadowalający, mimo to osiągnięty został wysoki stopień realizacji niektórych zadań. M.in. w ramach POPT przeszkolono 5 razy
więcej osób niż zakładano, zlecono 8 razy więcej ekspertyz, analiz i ocen. W Priorytecie 4 ZPOR liczba osób uczestniczących
w szkoleniach dla beneficjentów wyniosła przeszło 35 tys., tj. ponad dwudziestokrotnie więcej niż zakładano, a liczba zorganizowanych seminariów, konferencji i akcji promujących ZPORR i RPO 26 razy przekroczyła planowane wielkości.
Beneficjenci objęci kontrolą od maja 2004 r. do czerwca 2007 r. zrealizowali w ramach POPT 124 projekty na kwotę 137,1 mln zł,
w tym 102,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z EFRR, zaś z tytułu Priorytetu 4 ZPORR – 428 projektów na sumę 123,4 mln zł,
w tym 54 mln zł z EFRR. Kontrola wykazała, że zadania realizowane były terminowo, zgodnie z przyjętymi harmonogramami
i postanowieniami decyzji o dofinansowaniu.
Kontrolerzy stwierdzili natomiast, iż niektóre mechanizmy kontrolne okazały się mało skuteczne, co zaowocowało u beneficjentów m.in. nieprawidłowościami w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji finansowo-księgowej realizowanych projektów,
sporządzaniem wniosków o płatność bez należytej staranności i niewłaściwym archiwizowaniem dokumentacji związanej
z opracowywanymi projektami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– dążenie do zakontraktowania środków na poziomie maksymalnie zbliżonym do 100% alokacji przyznanej na
projekty pomocy technicznej w ramach
POPT i ZPORR;
– zastosowanie rozwiązań systemowych zapewniających prowadzenie

przez beneficjentów ewidencji finansowo-księgowej prawidłowo odnotowującej faktycznie poniesione wydatki;
– zachowanie przez beneficjentów
należytej staranności przy sporządzaniu
wniosków o płatność.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie
nieruchomości Skarbu
Państwa położonych
na terenie m.st. Warszawy
na potrzeby ministerstw,
urzędów centralnych
i państwowych osób
prawnych

Ocena wykorzystania przez objęte kontrolą ministerstwa, urzędy i państwowe
osoby prawne położonych w stolicy
nieruchomości Skarbu Państwa oraz
zaspokojenia potrzeb lokalowych tych
jednostek.

Kontrolę przeprowadzono w 17
podmiotach: w 9 ministerstwach, 5
urzędach centralnych, Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych,
Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz
w Urzędzie m.st. Warszawy.

Objęte kontrolą ministerstwa i urzędy centralne na swoją działalność wykorzystywały nieruchomości o łącznej powierzchni 270,4 tys. m2, z tego 28,3 tys. m2
wynajmowały na wolnym rynku. Wydatki budżetu państwa z tego tytułu wyniosły prawie 33 mln zł. Z kolei obie agencje, które
korzystały wyłącznie z lokali wynajmowanych na zasadach komercyjnych, zapłaciły 21,8 mln zł czynszu. Biorąc pod uwagę
te kwoty oraz koszty poniesione na zakup nieruchomości przez Ministerstwo Sprawiedliwości, całkowite wydatki ze środków
publicznych związane z użytkowaniem lokali badanych jednostek wyniosły w półtorarocznym okresie, poczynając od stycznia
2006 r., ponad 89,7 mln zł.
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa przeznaczonymi na potrzeby ministerstw i urzędów centralnych należała do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. NIK stwierdziła, że minister prawidłowo wykonywał swoje obowiązki dotyczące
ustalenia trwałego zarządu nieruchomości dla administracji centralnej, ich wynajmu, wydzierżawiania i użyczania. Zastrzeżenia
Izby wzbudził natomiast fakt, że minister nie posiadał aktualnych informacji o nieruchomościach już wykorzystywanych (w tym
odpłatnie) przez wymienione urzędy – co utrudniało określenie rzeczywistej powierzchni przez nie użytkowanej – ich potrzebach
oraz o wolnych lokalach, które mogły być dla nich przeznaczone. Taka baza danych powinna być prowadzona we współpracy
z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności z prezydentem m.st. Warszawy.
Badania wykazały, że kolejni szefowie resortu spraw wewnętrznych nie zwracali się jednak do gospodarza stolicy o udostępnienie
niezbędnych informacji o zasobach nieruchomości Skarbu Państwa. W ocenie NIK, bez takich danych niemożliwe jest planowanie
wykorzystania dostępnych nieruchomości, a także oszacowanie skutków finansowych wynajmu nieruchomości dla budżetu
państwa. Brak kompletnych informacji o rzeczywistym stanie i sposobie wykorzystania nieruchomości uniemożliwiał więc ministrowi rzetelne i skuteczne wykonywanie obowiązków określonych w art. 60 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Prezydent m.st. Warszawy nieprawidłowo realizował ustawowe zadania polegające na zapewnieniu warunków niezbędnych
do funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa. W planach wykorzystania zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, przygotowanych przez Urząd m.st. Warszawy, nie wskazano gruntów, budynków i lokali przewidzianych lub
nadających się do wykorzystania przez ministerstwa i urzędy centralne. Kontrolujący stwierdzili, że prezydent m.st. Warszawy
nie informował ministra o liczbie i rodzaju nieruchomości położonych na terenie miasta i należących do zasobu Skarbu Państwa,
chociaż obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. Brak w MSWiA danych o nieruchomościach należących do zasobu
Skarbu Państwa uniemożliwiał m.in. informowanie urzędów o możliwości pozyskania budynków lub ich części z zasobu Skarbu
Państwa. Jednocześnie Urząd m.st. Warszawy wykorzystywał wolne lokale na własne potrzeby, chociaż ministerstwa i urzędy
centralne zwracały się do niego o wskazanie niezbędnej im powierzchni. Chcąc wypełniać swoje statutowe obowiązki jednostki
te musiały wynająć biura na wolnym rynku, co kosztowało Skarb Państwa 372 tys. zł miesięcznie.
Do listopada 2007 r. nie został ujednolicony w Urzędzie m.st. Warszawy informatyczny system ewidencji gruntów i budynków,
zaś istnienie w 18 dzielnicach trzech różnych systemów uniemożliwiało opracowywanie jednolitych raportów o liczbie oraz
powierzchni budynków i lokali, należących do zasobu Skarbu Państwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– znowelizowanie art. 23 i 60 ustawy
o gospodarce nieruchomościami w celu
jednoznacznego określenia zadań
i kompetencji ministra właściwego ds.
administracji publicznej oraz starostów

w sprawach prowadzenia gospodarki
nieruchomościami Skarbu Państwa na
potrzeby administracji rządowej.
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Tytu³ kontroli
Aktualizacja stanu
faktycznego i prawnego
nieruchomości przez
organy gospodarujące
mieniem stanowiącym
zasób nieruchomości
Skarbu Państwa, gminny
zasób nieruchomości
i mienie gminne

Cel

Zakres

Ocena działań starostów i wójtów
(burmistrzów, prezydentów) podejmowanych w celu aktualizacji stanu
faktycznego i prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, gminnego
zasobu nieruchomości oraz mienia
gminnego.

Kontrolą objęto 108 jednostek samorządu terytorialnego: 72 gminy i 36
powiatów.

Dotychczasowe działania objętych badaniem starostów i wójtów (burmistrzów,
prezydentów) nie przyniosły oczekiwanego uporządkowania stanu faktycznego
i prawnego nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnego zasobu nieruchomości
i mienia gminnego. Brak wiarygodnych danych o wielkości i stanie prawnym tych zasobów utrudniał prawidłowe gospodarowanie
nieruchomościami, a także ustalenie należnych z tego tytułu dochodów. O skali zaniedbań dobitnie świadczy fakt, że aż w 50
przypadkach NIK oceniła negatywnie działalność właściwych organów gmin lub powiatów w zakresie objętym kontrolą.
Według stanu na 1 stycznia 2008 r. w powiatach objętych kontrolą do zasobu Skarbu Państwa należało 133,6 tys. działek
(164,3 tys. ha) ewidencyjnych, w tym 83 tys. działek (62,3 tys. ha) o nieuregulowanym stanie prawnym. W tym samym czasie
w skład gminnych zasobów nieruchomości wchodziły 97,3 tys. działek (28,7 tys. ha), z których 30,6 tys. (9,9 tys. ha) nie miało
ustalonego stanu prawnego. Kontrolujący stwierdzili, że w 24 starostwach dane w ewidencji gruntów i budynków były niezgodne
z dokumentacją źródłową nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa. Niewystarczające były działania starostów
w celu wykazania w księgach wieczystych prawa własności znacznej części takich nieruchomości. Od wejścia w życie ustawy
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
do zakończenia kontroli (grudzień 2008 r.) uregulowano prawo własności do 6,9 tys. działek o powierzchni 6,5 tys. ha. Nadal
jednak 74,1 tys. działek zajmujących 52,5 tys. ha nie miało takiego wpisu w księgach wieczystych.
Podobną sytuację stwierdzono w gminach. Spośród 72 wójtów (burmistrzów, prezydentów), aż 24 nie podjęło żadnych
zabiegów w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności gminy do nieruchomości. Pozostali wójtowie złożyli
w sądach wnioski o wykazanie takiego prawa do 3,6 tys. działek o powierzchni 1,3 tys. ha, jednak do ujawnienia w księgach
wieczystych prawa własności gmin pozostawało jeszcze prawie 27 tys. działek o powierzchni 8,6 tys. ha. Zdaniem NIK, stan
taki stwarza realne niebezpieczeństwo, że w ustawowym terminie (do 19 listopada 2009 r.) nie uda się załatwić wszystkich
spraw związanych z uregulowaniem praw własności do nieruchomości.
W 37 gminach zarejestrowanych było 220 wspólnot gruntowych, w których skład wchodziło 1,5 tys. działek o łącznej powierzchni
5,4 tys. ha. Udziałowcy 42 wspólnot utworzyli spółki do zarządzania nimi, ale zaledwie trzy z nich prowadziły działalność zgodnie
z ustawą o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. W większości gmin (z 37 na obszarze których położone były wspólnoty
gruntowe) nie podejmowano żadnych czynności w celu uregulowania ich stanu prawnego. W 23 starostwach w ewidencji gruntów i budynków zaewidencjonowanych było ponad 1 tys. wspólnot gruntowych o powierzchni 28 tys. ha. Tylko jeden starosta
posiadał pełną dokumentację dotyczącą jednej wspólnoty, a dla 303 wspólnot gruntowych starostowie nie dysponowali żadną
dokumentacją potwierdzającą ich ustanowienie.
Jedynie 12 starostów przekazało właściwym wojewodom wszystkie sprawozdania z realizacji obowiązku złożenia wniosków
o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast wójtowie (burmistrzowie,
prezydenci) 23 gmin nie wypełnili tej powinności. Nieprzekazywanie sprawozdań pozbawiło wojewodów rzetelnej informacji
o skali działań starostów i wójtów, zmierzających do ujawnienia prawa własności nieruchomości należących do zasobu Skarbu
Państwa i stanowiących własność gmin.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– rozważenie przesunięcia terminów zakończenia prac wynikających
z ustawy o ujawnieniu prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego;

– znowelizowanie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, jednoznacznie określającej status prawny
wspólnot.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
systemu przyjmowania
i rozpatrywania skarg
w wybranych naczelnych
organach administracji
rządowej

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg w wybranych ministerstwach, rzetelności
podejmowanych przez nie działań
oraz ocena sprawowanego nadzoru
i kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz Ministerstwie
Finansów.

NIK zbadała sposób rozpatrzenia i załatwienia 591 skarg spośród 6,5 tys., które
wpłynęły do objętych kontrolą ministerstw w 2008 r. Stwierdziła, że ministrowie
zapewnili obywatelom możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do składania – w interesie publicznym, własnym lub
innej osoby za jej zgodą – skarg, petycji i wniosków, ustanawiając w tym celu odpowiednie komórki organizacyjne.
Umieszczone w widocznych miejscach informacje określały dni i godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków, w tym po
godzinach pracy urzędów. Jedynie w Ministerstwie Edukacji Narodowej nie został wyznaczony dzień, w którym minister lub jego
zastępcy osobiście przyjmują petentów. Zakres podejmowanych czynności był wystarczający do załatwienia skarg, a osoby
wnoszące je były informowane o sposobie załatwienia.
Oceniając pozytywnie system przyjmowania skarg, NIK stwierdziła, że część z nich została nieprawidłowo zarejestrowana
oraz załatwiona po upływie ustawowego terminu.
We wszystkich ministerstwach funkcjonowała centralna ewidencja skarg, ale tylko w resorcie edukacji narodowej zawierała ona
dane, umożliwiające kontrolę przebiegu i terminowości załatwiania skarg. W pozostałych urzędach istniały m.in. rozbieżności
między liczbą skarg wykazywaną w rejestrze centralnym a uwidocznioną w ewidencji departamentów, do których wpłynęły,
ponieważ komórki te nie przekazywały ich do centralnego rejestru. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ogóle nie rejestrowano skarg anonimowych, które, zdaniem NIK, powinny być ujęte w centralnej ewidencji z adnotacją, iż z tego powodu
pozostawiono je bez rozpoznania.
Co piątą skargę ministerstwa rozpoznały z przekroczeniem miesięcznego terminu określonego w art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wprawdzie w większości przypadków zwłoka nie przekraczała kilkunastu dni, ale np. Ministerstwo
Edukacji Narodowej jedną ze skarg rozpatrywało aż 299 dni. Ministerstwa przekazały właściwym organom 215 skarg, ale część
z nich z opóźnieniem wynoszącym od 1 do 157 dni, chociaż powinny to zrobić w ciągu 7 dni. 52 skargi zasadnie pozostawiono
bez rozpoznania, gdyż większość z nich była anonimowa, inne nie określały jednoznacznie przedmiotu żądania, a skarżący,
mimo wezwania, nie sprecyzowali ich treści.
Wszyscy parlamentarzyści otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje lub skargi, jednak niektórzy posłowie i senatorowie
nie zostali powiadomieni w terminie 14 dni o sposobie załatwienia sprawy lub stanie w jakim się znajduje, co było niezgodne
z art. 237 § 2 Kpa.
W ministerstwach edukacji narodowej oraz spraw zagranicznych kontrolujący stwierdzili m.in., iż dokumentacja rozpatrywanych
skarg była niekompletna, np. brakowało potwierdzenia daty wysłania odpowiedzi do skarżącego, korespondencji wewnętrznej, przypominającej o upływających terminach. Okoliczności te, w ocenie NIK, utrudniały kontrolę przebiegu i terminowości
załatwiania skarg.
Objęci badaniem ministrowie wywiązali się z obowiązku sprawowania nadzoru i kontroli nad przyjmowaniem i załatwianiem
skarg, sporządzając okresowe analizy i oceny prawidłowości funkcjonowania systemu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji prowadziło ponadto badania, czy obywatele załatwiający sprawę w tym resorcie zadowoleni są z jego pracy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyeliminowanie nieprawidłowości
w ewidencjonowaniu skarg oraz przechowywaniu związanej z nimi dokumentacji;

– przestrzeganie obowiązku każdorazowego informowania skarżącego
o przyczynach zwłoki oraz nowym
terminie załatwienia sprawy.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie systemu
ochrony praw klientów
banków i innych instytucji
pośrednictwa finansowego

Ocena prawidłowości i skuteczności
ochrony przez instytucje rządowe
i samorządowe oraz organy nadzoru
bankowego praw klientów banków
i innych instytucji pośrednictwa finansowego.

Kontrolą przeprowadzono w Urzędzie
Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
jego sześciu delegaturach, Narodowym
Banku Polski – Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz w 11
urzędach miast na prawach powiatu
i starostwach powiatowych.

System ochrony praw klientów banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego, obejmujący Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz miejskich
i powiatowych rzeczników praw konsumentów, nie zapewniał skutecznej ochrony interesów konsumentów korzystających
z usług bankowych i pośrednictwa finansowego. Na pomoc mogli liczyć głównie konsumenci znający swoje prawa, którzy
w razie ich naruszenia kierowali skargi do tych instytucji. O ile jednak bezpłatne poradnictwo konsumenckie i rozpatrywanie
skarg jest istotą działania rzeczników, o tyle UOKiK, koncentrując się na nieprawidłowościach zgłaszanych przez konsumentów,
ograniczył swą prewencyjną rolę na rynku finansowym. Tym bardziej, że jest on zobowiązany do przeciwdziałania praktykom
naruszającym zbiorowe – a nie indywidualne – interesy konsumentów. W latach 2005-2007 ich prawa w niewielkim stopniu
chronił także Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, którego kompetencje sprowadzały się do badania zgodności działania
banków z ustawą Prawo bankowe.
Mimo że rządowa Strategia polityki konsumenckiej na lata 2004-2006 uznała monitoring za jedno z podstawowych narzędzi przeciwdziałania naruszeniom interesów konsumentów, UOKiK nie prowadził systematycznego monitoringu rynku, pozwalającego
wychwycić krytyczne sygnały o działaniu tych podmiotów w stopniu znacznie większym, niż wynikającym ze skarg. Celowość
takiego działania potwierdził dokonany przez NIK przegląd witryn internetowych 34 banków i innych instytucji finansowych,
który wykazał m.in., że banki w swoich reklamach nie podawały informacji istotnych dla klientów, np. rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania, co nosiło znamiona klauzul niedozwolonych na mocy art. 385 Kodeksu cywilnego.
Ważnym czynnikiem ochrony praw konsumentów były kontrole wzorców umów, dzięki którym UOKiK eliminował z obrotu m.in.
postanowienia pozwalające bankom na dowolność w interpretowaniu warunków umowy. Trwały one jednak zbyt długo, np.
kontrola dotycząca kredytów mieszkaniowych nie została ukończona, mimo iż od jej rozpoczęcia upłynęły dwa lata. Zastrzeżenia NIK wzbudziła kontrola wzorców umów o korzystanie z kart płatniczych. UOKiK uznał bowiem, że dla wyeliminowania
niewłaściwych postanowień skuteczniejsza będzie droga polubownej korespondencji z bankami niż tryb administracyjny,
do czego zobowiązywała go ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. W tej sytuacji banki ograniczały się do zmian
obowiązujących wzorców umów, nie modyfikując umów zawartych wcześniej na ich podstawie. W efekcie korzyści odnosili
wyłącznie nowi klienci banków, co było sprzeczne z zasadą równej ochrony konsumentów.
W latach 2005-2007 UOKiK nie przeprowadził ogólnopolskiej kontroli wzorców umów stosowanych przez inne niż banki i domy
maklerskie instytucje pośrednictwa finansowego o zasięgu ogólnopolskim ani przez banki spółdzielcze. Kontrolą nie objęto
wzorców umów stosowanych przez podmioty parabankowe, oferujące kredyty i pożyczki dla osób fizycznych.
UOKiK nie podejmował także działań mających na celu ochronę klientów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
które nie podlegają nadzorowi finansowemu. Powołując się na wyrok Sądu Antymonopolowego z 1993 r. stwierdził, że nie
posiada uprawnień do wszczynania postępowania wobec tych podmiotów, bowiem nie ma podstaw do ingerowania w stosunki
wewnątrzspółdzielcze. Zdaniem NIK, klienci SKOK powinni być objęci taką samą ochroną jak korzystający z usług bankowych. Izba zwraca uwagę, że poza nadzorem finansowym pozostają także przedsiębiorcy prowadzący tzw. punkty płatności,
a w razie upadłości tych podmiotów to konsumenci ponoszą skutki finansowe wynikające z nieuregulowania przez nie ich
zobowiązań.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– poddanie spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych i punktów płatności nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz zapewnienie
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przez Prezesa UOKiK ochrony klientów
spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w relacjach z tymi podmiotami;
– systematyczne monitorowanie mediów oraz stron internetowych banków

i innych instytucji pośrednictwa finansowego pod kątem przestrzegania praw
konsumentów;
– kontrolowanie wzorców umów
w innych niż banki instytucjach pośrednictwa finansowego.

Tytu³ kontroli
Opodatkowanie paliw
ciekłych

Cel

Zakres

Ocena funkcjonowania systemu eliminowania „szarej strefy” w produkcji
i obrocie paliwami, a także wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez producentów, importerów
i dystrybutorów paliw ciekłych.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów, 8 izb celnych, 7 urzędów kontroli
skarbowej, Komendę Główną Policji, 3
komendy wojewódzkie, 5 komend powiatowych i miejskich, Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Inspekcję
Handlową – Główny Inspektorat i 8
inspektoratów wojewódzkich oraz 8
wojewódzkich inspektoratów Inspekcji
Transportu Drogowego.

Znaczne różnice w stawkach podatku akcyzowego na paliwa stanowią silną motywację do oszustw podatkowych. Nastąpiła intensyfikacja pracy służb odpowiedzialnych
za przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu nieopodatkowanych paliw ciekłych. W dalszym ciągu jednak efektywność tych
działań, szczególnie w zakresie egzekwowania dochodów z VAT i akcyzy, jest niewystarczająca. Wyniki kontroli wskazują, że
na szeroką skalę kwitł proceder unikania zapłaty podatku akcyzowego według obowiązujących stawek. Nieuczciwi uczestnicy
obrotu paliwami osiągali krociowe zyski wykorzystując fakt, że akcyza na olej opałowy była niższa niż na olej napędowy. Tworzono
łańcuszki firm wystawiających tzw. „puste faktury” legalizując w ten sposób paliwa samochodowe pochodzące z nieznanych
źródeł. Dysponując wiarygodnymi fakturami, po odbarwieniu, wprowadzano olej opałowy do obrotu jako napędowy, inkasując
do własnej kieszeni różnicę w stawce akcyzy. Kwota uszczupleń w dochodach budżetowych z tego tytułu, stwierdzonych przez
organy podatkowe i kontroli skarbowej, wyniosła w 2006 r. i I półroczu 2007 r. prawie 1,4 mld zł.
Izba skonstatowała jednocześnie, że lawinowo narastały zaległości we wpłatach podatku akcyzowego. Wzrosły one w ciągu
półtora roku o 35%, osiągając ponad 2,2 mld zł. Ponad 85% tej zaległości było rezultatem nieprawidłowości stwierdzonych
przez urzędy kontroli skarbowej i zostało przypisane na podstawie decyzji pokontrolnych organów podatkowych i skarbowych.
Decyzje te były niejednokrotnie podejmowane po upływie kilku lat od powstania bądź ujawnienia nieprawidłowości. Część
dłużników uciekała od obowiązku podatkowego wyprzedając majątek i likwidując działalność gospodarczą oraz starając się
przeciągać postępowania odwoławcze. Według szacunków izb celnych 88,6% zaległości w podatku akcyzowym od paliw
ciekłych jest nieściągalne. Na koniec czerwca 2007 r. była to kwota 1.992,6 mln zł. Kolejne 463,7 mln zł trzeba było odpisać
z powodu przedawnienia zobowiązań.
Zdaniem NIK, głównymi przyczynami niskiej skuteczności egzekwowania zaległości podatkowych było, poza zbyt późnym
podejmowaniem spraw, niewykorzystywanie takich instrumentów prawnych jak zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych czy przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie. W 6 z 8 kontrolowanych izb celnych zaległości w podatku
akcyzowym orzeczone decyzjami pokontrolnymi odzyskane zostały w kwotach nieprzekraczających 1%.
Monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw należy do obowiązków Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jednak, co ustaliła NIK, nie dysponuje on kompletnymi i aktualnymi wykazami przedsiębiorców obracających paliwami.
W rezultacie, w 2006 r. na 322 hurtownie wylosowane przez UOKiK do kontroli, 258 nie prowadziło już takiej działalności, zaś
spośród 530 wylosowanych stacji paliw udało się skontrolować 329. Pod wskazanym adresami nie odnajdywano figurujących
w wykazie stacji albo też nie sprzedawały one tego rodzaju paliwa, którego jakość zamierzano zbadać.
Wyniki badań dowodzą, że ciągle można natrafić na paliwo złej jakości. W kontrolowanych hurtowniach zakwestionowano
ok. 6% paliw, zaś na stacjach benzynowych nie odpowiadało normom prawie 5% materiałów pędnych.
NIK stwierdziła, że jednostki Policji w niewystarczającym stopniu wykorzystywały uprawnienia do przeprowadzania kontroli
rodzaju używanego paliwa przez pobranie jego próbek z baku. W okresie od początku 2006 r. do końca czerwca 2007 r. funkcjonariusze wykonali ponad 24 tys. takich badań – o 8 tys. mniej niż w samym tylko 2005 r. Inspekcja Transportu Drogowego
pobrała w tym samym czasie ponad 6,5 tys. próbek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wdrożenie rozwiązań legislacyjnych
ograniczających możliwości oszustw
podatkowych na rynku paliw;

– poprawienie ściągalności podatków
należnych za obrót paliwami i usprawnienie egzekucji zaległości;
– uaktualnienie przez UOKiK wykazu
przedsiębiorstw obracających materia-

łami pędnymi, podlegających kontroli
jakości paliwa.
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Tytu³ kontroli
Finansowanie usług
doradczych i eksperckich
oraz innych zadań
zleconych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości zlecania zadań
podmiotom zewnętrznym oraz własnym pracownikom.

Kontrolę przeprowadzono w kancelariach: Prezesa Rady Ministrów,
Prezydenta RP, Senatu RP, 11 ministerstwach, 9 urzędach wojewódzkich
oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

W 2006 r. i I półroczu 2007 r. w jednostkach objętych kontrolą zawarto ok. 12,5 tys.
umów zlecenia i umów o dzieło, w tym o charakterze eksperckim i doradczym
z osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, o łącznej wartości 165,1 mln zł. We
wszystkich zbadanych przez NIK jednostkach odnotowano nieprawidłowości, zarówno na etapie poprzedzającym zawarcie
umów cywilnoprawnych, jak i ich realizacji oraz rozliczania – najczęściej polegające na braku właściwego systemu kontroli
wewnętrznej.
Oceniając pozytywnie skontrolowane podmioty, zwłaszcza ograniczenie przez nie wydatków niecelowych i niegospodarnych
z tytułu zlecania usług doradczych i eksperckich podmiotom zewnętrznym, Izba zwróciła uwagę na brak zabezpieczenia
w umowach interesów Skarbu Państwa m.in. drogą dochodzenia kar umownych w razie nieterminowego lub nienależytego
wykonania zleconych prac.
Część jednostek zlecała zadania należące do ich kompetencji – w tym opracowanie projektów opinii, ekspertyz i aktów prawnych, tekstów przemówień okolicznościowych – mimo iż wchodziły one w skład obowiązków służbowych pracowników lub
były z nimi zbieżne. Udzielanie owych zleceń uzasadniano m.in. niewystarczającą obsadą personalną, brakiem pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach oraz koniecznością terminowego wykonania zadań. Zdaniem NIK, takie tłumaczenia trudno
uznać za przekonywające, zwłaszcza w sytuacji udzielania pracownikom urlopów bezpłatnych lub niepełnej obsady kadrowej,
przy jednoczesnym wykorzystaniu środków na wynagrodzenia.
Kontrolujący ustalili, że pięć badanych jednostek zawarło 180 umów cywilnoprawnych o łącznej wartości 815 tys. zł – których
przedmiot pośrednio lub bezpośrednio wiązał się z ich statutowymi zadaniami – posiadających cechy umów o pracę w rozumieniu
Kodeksu pracy. Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną było działaniem nielegalnym i prowadziło do wypaczenia
faktycznego stanu zatrudnienia wykazywanego w sprawozdawczości budżetowej, a także nie sprzyjało przejrzystości finansów
publicznych. W wielu przypadkach charakter zleconych zadań nie wymagał wiedzy i doświadczenia wykraczającego poza
zakres kompetencji pracowników jednostki. Kontrola wykazała także wielomiesięczne świadczenie usług przez tych samych
zleceniobiorców, na podstawie umów powtarzalnych.
Znaczna część kontrolowanych nie przestrzegała przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących m.in. potwierdzenia zobowiązań wynikających z operacji mieszczących się w planie finansowym jednostki, a także obowiązków określonych
w procedurach wewnętrznych związanych z parafowaniem i opiniowaniem umów przez radców prawnych i głównych księgowych. Nieprzestrzeganie wymogu kontrasygnaty świadczyło o słabości systemu kontroli wewnętrznej i stwarzało warunki do
niezgodnego z prawem zaciągania zobowiązań obciążających budżet państwa.
W trzech jednostkach zlecających zadania stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości polegały m.in. na pominięciu ustawowych procedur przy realizacji zamówień na kwotę 356,3 tys. zł, dzieleniu
zamówienia o wartości 47,3 tys. zł na części w celu uniknięcia tychże procedur, niewłaściwym dokumentowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę 64 tys. zł, co było sprzeczne z art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych. Jedno z ministerstw zawarło umowy o dzieło na prace polegające na porządkowaniu dokumentacji w celu przekazania jej do archiwum, które nie mając charakteru twórczego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powinny być powierzane w formie umów zlecenia. Przy takich umowach, w przeciwieństwie do umów
o dzieło, istnieje bowiem obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad działalnością jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za go-
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spodarowanie środkami publicznymi
przeznaczonymi na finansowanie usług
oraz innych zadań zlecanych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Opodatkowanie przychodów
nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach
lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych

Ocena prawidłowości postępowania
urzędów skarbowych i urzędów kontroli
skarbowej w sprawach dotyczących
opodatkowania nieudokumentowanych
przychodów.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Finansów, 9 urzędów kontroli skarbowej i 19
urzędów skarbowych.

Kontrola wykazała, że system wykrywania i opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych jest nieskuteczny, za to wyjątkowo kosztowny. W okresie 2,5 roku, badane przez Izbę urzędy skarbowe odzyskały
dla budżetu 804 tys. zł, urzędy kontroli skarbowej 20 mln zł, podczas gdy na wynagrodzenia dla pracowników skarbówki
trudniacych się tropieniem nieudokumentowanych przychodów wydano 2-3 krotnie więcej.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego przezeń mienia. Jeśli nie mają one pokrycia, jest to ślad dla służb skarbowych, że
mogą mieć do czynienia z nieudokumentowanymi dochodami. A w takich przypadkach prawo nakazuje opodatkowanie owych
przychodów zryczałtowaną stawką 75%.
Procedury urzędów skarbowych zmierzające do opodatkowania dochodów z niejasnych źródeł rozpoczynają się podjęciem czynności wstępnych. Ich podstawą są wydane przez Ministra Finansów wytyczne skierowane do służb finanasowych. Nakazują one
m.in. sporządzanie tzw. informacji sygnalnych w sytuacjach, gdy podatnik wyda jednorazowo kwotę stanowiącą równowartość
100 tys. zł, albo też kilka jego wypłat łącznie przekroczy tę sumę. Informację sygnalną spisuje się także w przypadku niższych
wydatków, jednak pozostających w znacznej dysproporcji do wykazywanych przychodów. Wiadomości o dokonywanych przez
podatników transakcjach pracownicy urzędów mają uzyskiwać ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych.
W 19 kontrolowanych przez Izbę urzędach skarbowych zarejestrowanych było 35,6 tys. informacji sygnalnych, z których dalszą analizą objęte zostało 24,1%. Na koniec czerwca 2007 r. do zweryfikowania pozostawało przeszło 20 tys. informacji, co
w porównaniu z końcem grudnia 2004 r. oznaczało wzrost o 66%. NIK wyraziła w związku z tym obawę, że przy tym tempie
rozpatrywania spraw znaczna ich część przedawni się. W opinii Izby było to działanie nierzetelne.
Urzędy skarbowe w kraju zgromadziły ponad 1 mln informacji sygnalnych, z których były w stanie przeanalizować 26-30%,
ze względu na pracochłonność tego procesu. Z ustaleń NIK wynika, że weryfikacja informacji w zdecydowanej większości
przypadków potwierdzała, iż podatnicy uzyskiwali dochody uzasadniające poniesione wydatki.
W ocenie NIK główną przyczyną braku znaczących rezultatów w tej sferze działania służb skarbowych było koncentrowanie
się na sprawach drobnych i odległych w czasie oraz nieprzestrzeganie zasady badania transakcji dokonywanych przez podatników, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą posiadać inne niż deklarowane źródła dochodów. Wyniki
kontroli dowodzą, że osoby takie można wytypować na podstawie danych z systemu POLTAX. Nieprawidłowości w badanych
przez NIK postępowaniach kontrolnych i podatkowych polegały także na braku wnikliwości w ustalaniu stanu faktycznego,
nierzetelności w gromadzeniu materiału dowodowego oraz opieszałym tempie działania.
W ocenie Izby, służby skarbowe powinny koncentrować się w pierwszym rzędzie na wykrywaniu nieujawnianych dochodów
i egzekucji wynikłych tym sposobem zobowiązań. Nie służył temu ujawniony przez kontrolerów brak współdziałania w MF
między departamentami nadzorującymi urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej. Kontrola wykazała także, że MF nie
wykorzystało rzetelnie wyników kontroli resortowych sugerujących m.in., dla zwiększenia skuteczności działania, zmodyfikowanie zaleceń zawartych w wytycznych. W lutym 2009 r. Minister Finansów zrealizował wniosek NIK i wydał Wytyczne dla
urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, dotyczące postępowania w sprawie przychodów nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– analizowanie w pierwszej kolejności
informacji sygnalnych wskazujących na
dużą dysproporcję między wydatkami
a deklarowanymi przychodami;

– przeprowadzenie gruntownej analizy
zaleceń zawartych w wytycznych dla
zapewnienia poprawy efektywności
pracy służb skarbowych;
– ukierunkowanie działań urzędów
skarbowych na wykrywanie nieujaw-

nionych dochodów i egzekucję wynikających stąd należności.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie
administracji publicznej
do zarządzania i kontroli
środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego

Ocena przygotowania instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań
i wykorzystanie środków finansowych
w ramach MF EOG i NMF.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Biuro ds. Zagranicznych
Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie umów podpisanych w październiku 2004 r. Polska uzyskała możliwość wykorzystania środków bezzwrotnej pomocy Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 533,5 mln euro. Izba pozytywnie
oceniła przygotowanie administracji publicznej do zarządzania tymi aktywami.
Środki na ustanowienie wspomnianych mechanizmów przekazały kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Skorzystanie z nich umożliwiło podpisanie przez Polskę w 2004 r.
z państwami-darczyńcami memorandów, które wraz z aneksami oraz zasadami wdrażania ustanowionymi przez fundatorów,
wprowadzały procedury przyznawania wsparcia. Rada Ministrów zatwierdziła w 2005 r. program operacyjny dla spożytkowania
owych walorów. Polska uzyskała możliwość wykorzystania 533,5 mln euro. Do końca 2007 r. przeprowadzone zostały dwa
nabory projektów o przewidywanym dofinansowaniu w kwocie 384,7 mln euro, jednak kwalifikacje zostały zakończone jedynie
wobec 166 tytułów wspartych łącznie sumą 180,9 mln euro.
Wspomagano nimi projekty realizowane w dziesięciu obszarach priorytetowych: ochronie środowiska – w tym środowiska
ludzkiego, promowaniu zrównoważonego rozwoju, ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwoju zasobów ludzkich,
opiece zdrowotnej, badaniach naukowych, wdrażaniu przepisów Schengen, ochronie środowiska, polityce regionalnej i pomocy
technicznej przy wdrażaniu acquis communautaire. Ocena wniosków o udzielenie pomocy dokonywana była zarówno przez
instytucje krajowe, agendy państw-darczyńców jak i przez Komisję Europejską.
W ocenie NIK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prawidłowo wykonywało zadania krajowego punktu kontaktowego,
polegające na nadzorowaniu czynności w ramach mechanizmów. Sprawowało ono pieczę nad przygotowaniem instytucji
pośredniczących i wspomagających do zarządzania i kontroli środków, w szczególności zaś nad prowadzeniem promocji oraz
przygotowaniem zasad oceny wniosków.
Wyboru projektów dokonywano w wieloetapowym procesie kwalifikacyjnym. Ogłoszenia o naborach publikowane były przez
krajowy punkt kontaktowy oraz instytucję płatniczą. Składane wnioski aplikacyjne w pierwszym rzędzie oceniane były przez
instytucje pośredniczące bądź wspomagające pod względem formalnym i merytorycznym, co stanowiło podstawę do ustalania
list rankingowych projektów. Od zakończenia naboru do przekazania przez KPK wniosków do brukselskiego Biura Mechanizmów
Finansowych upływało średnio 7 miesięcy, państwa-darczyńcy na podjęcie decyzji o udzieleniu wspomożenia potrzebowały
kolejnych 7 miesięcy. Długi czas rozpatrywania wniosków sprawił, że środki pomocowe zostały wykorzystane w niespełna 35%.
Wynikał on po części z konieczności przeprowadzania ostrej selekcji wniosków, bowiem zapotrzebowanie na środki 9-krotnie
przekraczało możliwości obu mechanizmów.
NIK stwierdziła istnienie nieprawidłowości w trybie rozpatrywania odwołań od niekorzystnych decyzji przez Ministerstwo Środowiska, jako instytucję pośredniczącą. W 18 przypadkach nie poinformowano wnioskodawców o możliwości złożenia odwołania do
KPK, a stan rejestru odwołań uniemożliwiał jednoznaczne określenie ich liczby. Nadto, w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie
Zdrowia brak było dokumentów poświadczających czynności wykonane przez pracowników rozpatrujących odwołania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– informowanie wnioskodawców
o możliwości złożenia odwołania od
decyzji o odrzuceniu wniosku;
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– uporządkowanie danych zawartych
w rejestrze odwołań;
– dokumentowanie procedur rozpatrywania odwołań od negatywnych ocen
wniosków.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Inwestycje kapitałowe
banków działających
z udziałem kapitału Skarbu
Państwa

Ocena prawidłowości i efektywności
inwestycji kapitałowych banków działających z udziałem kapitału państwowego.

Kontrolą objęto: Bank Pocztowy SA,
Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank
Ochrony Środowiska SA i Powszechną
Kasę Oszczędności Bank Polski SA.

NIK pozytywnie oceniła inwestycje kapitałowe dokonywane przez banki, w które
zaangażowane są środki państwowe. Stosowane procedury skutecznie ograniczały nadmierne ryzyko w ich funkcjonowaniu. Potentatem pośród kontrolowanych jednostek była PKO BP. Jeśli przyjąć jej
kapitały własne w 2008 r. za 100, to w BGK wartość ich kształtowała się na poziomie 57,5, w BOŚ SA – 8,9, w BP SA – 1,8.
Banki określały swe długoterminowe cele dotyczące inwestycji kapitałowych w strategiach wieloletnich. Sformułowały je 3
z 4 poddanych badaniom podmiotów, czwarty nie wypracował podobnej strategii z uwagi na niewielką skalę zaangażowania
w tę sferę działania. Szczegółowa realizacja owych programów określana była w rocznych planach rzeczowo-finansowych.
Wszystkie banki posiadały regulacje wewnętrzne określające zasady prowadzenia inwestycji kapitałowych, dostosowane do
realizowanej działalności, planowały też limity zakupów poszczególnych rodzajów papierów wartościowych. W okresie objętym
badaniami – od początku 2004 r. do połowy 2008 r. – banki nie przekraczały wewnętrznych limitów inwestowania oraz limitów
koncentracji określonych prawem bankowym.
Banki inwestowały w dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, samorządy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz banki komercyjne. W latach 2004-2008 zwiększało się ich zaangażowanie w ten segment rynku
finansowego. Kontrolerzy pozytywnie ocenili okoliczność, że zakupów tych banki dokonywały po przeprowadzeniu analizy
sytuacji ekonomiczno-finansowej emitentów i po uzyskaniu pozytywnej opinii o skali ryzyka transakcji. Sytuacja finansowa
emitentów była przez banki monitorowana zgodnie z zasadami określonymi w ich przepisach wewnętrznych. Prowadzone
transakcje kapitałowe nie narażały na szwank bezpieczeństwa banków, wewnętrzne regulacje pozwalały bowiem na prawidłowe
sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad tą działalnością. W jednym z banków stwierdzono jednak uchybienie formalne,
polegające na niedokonaniu w zarządzeniach dotyczących monitorowania ryzyka korekty wpisu o jednostce organizacyjnej
wykonującej te zadania, mimo zmian dokonanych w regulaminie organizacyjnym.
W okresie objętym kontrolą banki nie inwestowały aktywnie w akcje i udziały. Tylko jeden zainwestował swoje środki w akcje
spółki, pozostałe wchodziły w posiadanie nowych akcji i udziałów wskutek dokapitalizowania lub w wyniku zamiany wierzytelności na akcje spółek. Zastrzeżenia Izby wzbudziło jednak nabycie przez jeden z banków pakietu mniejszościowego akcji innego
banku w ramach wezwania publicznego. Analiza ryzyka sygnalizowała, że w przyszłości mogą być problemy z ich zbyciem,
a cena rynkowa może utrudnić uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu. W opinii NIK, w tym wypadku bank nie zabezpieczył
właściwie swoich interesów, podpisując umowę zakupu bez zagwarantowania sobie korzystnych warunków wyjścia z inwestycji.
W szczególności nie doprowadzono do zawarcie, przewidzianej w liście intencyjnym podpisanym z organizatorem wezwania,
umowy opcji sprzedania tych akcji.
Trzy banki inwestowały w podmioty podporządkowane. Na koniec czerwca 2008 r. PKO BP SA posiadała ich 31 w swojej grupie kapitałowej, BGK – 25, BOŚ SA – 1, tylko BP SA nie miał ich wcale. NIK pozytywnie oceniła inwestycje związane z rozwojem działalności
bankowej i rozszerzaniem zakresu oferowanych produktów, zwróciła natomiast uwagę na ryzyko wynikające z angażowania banku
w spółkę zależną i nabycia większościowego pakietu akcji banku zagranicznego. Zakupiony bank nie realizował założonych celów
rozwojowych zapisanych w strategii na lata 2005-2008, nie osiągał zwłaszcza zamierzonych wyników finansowych i wskaźników rentowności, w związku z czym na koniec września 2008 r. spółka odnotowała stratę 19,7 mln zł. Bank krajowy sprawował nad zakupioną
spółką bieżący nadzór właścicielski, jednak nie wszystkie zalecenia kierowane do zarządu banku zagranicznego były realizowane.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaktualizowanie przepisów wewnętrznych związanych z nadzorem
właścicielskim w zakresie kompetencji wynikających z wprowadzenia no-

wego regulaminu organizacyjnego;
– doprowadzenie do podpisania umowy opcji sprzedaży akcji banku nabytych
w ramach wezwania publicznego, na
warunkach, które zabezpieczą interesy
inwestora;

– analizowanie wariantów postępowania wobec inwestycji w bank zagraniczny, w zależności od sytuacji na rynku
oraz bilansu kosztów i korzyści.
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Tytu³ kontroli
Przekształcenia
własnościowe Fabryki
Samochodów Osobowych
w Warszawie w latach
2000-2006

Cel

Zakres

Ocena działań i decyzji podejmowanych
przez organy administracji państwowej
w procesie prywatyzacji FSO oraz wykonania przez inwestorów zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki
i Ministerstwo Finansów. Wykorzystano też ustalenia poprzednich kontroli
z lat 1997-98 i z 2001 r. dotyczących
przekształceń własnościowych FSO.

W ocenie NIK, wszystkie przekształcenia własnościowe FSO odbywały się w sytuacji
zagrożenia jej istnienia, powodowanego niekorzystnymi wynikami ekonomicznymi.
Jednak zarówno zawarcie w 1995 r. Umowy Wspólnego Przedsięwzięcia z koncernem Daewoo, jej rozwiązanie w 2003 r., jak
i ponowna prywatyzacja fabryki z udziałem firmy Zaporożskij Awtomobilestroitielnyj Zawod w 2005 r., w opinii kontrolerów były
słusznymi działaniami ratunkowymi, mającymi uchronić zakład przed upadłością. Umowa Wspólnego Przedsięwzięcia ustalała
kapitał początkowy utworzonej nią spółki Daewoo-FSO Motor sp. z o.o. na 459 mln zł, podzielony na 7,2 mln udziałów, które
objął Skarb Państwa. Realizując zobowiązania inwestycyjne, koncern Daewoo podwyższył kapitał spółki o 1,7 mld zł – gotówką,
aportem maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz umorzeniem wierzytelności, następnie zaś o kolejne 3,3 mld zł drogą umorzenia
wierzytelności. W latach 1996-98 spółka wypracowała niewielkie zyski netto, od 2000 r. zaczęła ponosić straty, które w 2003 r.
sięgnęły ponad 4,2 mld zł. Toteż zawarte w grudniu 2003 r. porozumienie, wypracowane przez MSP, MG i MF, dotyczące
rozwiązania UWP, zdaniem Izby było uzasadnione, otwierało bowiem drogę do restrukturyzacji spółki, pozwalało na czasowe
kontynuowanie produkcji samochodów oraz na poszukiwanie dla fabryki nowego inwestora.
Dotychczasowy inwestor – Daewoo – zgodził się na objęcie akcji w podwyższonym kapitale w zamian za rezygnację z wierzytelności wobec spółki, zaś Skarb Państwa zaniechał dochodzenia roszczeń za niewykonanie UWP. Jednocześnie Skarb
Państwa odzyskał kontrolę nad spółką, bowiem reprezentanci Daewoo zrezygnowali z prawa głosu na walnych zgromadzeniach
akcjonariuszy. Ustalono też, że spółka nadal będzie wykorzystywać znaki towarowe należące do Daewoo, bez czego dalsze
jej funkcjonowanie mogłoby stanąć pod znakiem zapytania.
W czerwcu 2005 r. zawarta została umowa prywatyzacyjna z ukraińskim ZAZ. Restrukturyzacja spółki nie byłaby jednak
możliwa bez uprzedniego udzielenia jej przez Ministra Skarbu Państwa pomocy publicznej. Pomoc ta, wypłacona w marcu
2005 r. w kwocie 53 mln zł, została przeznaczona m.in. na osłonę socjalną zwolnienia grupowego pracowników i na utrzymanie
produkcji samochodów.
Izba oceniła, że ze względu na ujemną wartość spółki sprzedaż 20% akcji FSO SA koncernowi ZAZ była – mimo symbolicznej
ceny 100 zł – posunięciem gospodarnym, a także legalnym i celowym. Upadek FSO spowodowałby utratę pracy przez kilkadziesiąt tysięcy osób, doprowadziłby też do bankructwa wielu firm kooperujących. Ewentualna upadłość pociągnęłaby także
za sobą lawinę roszczeń pracowniczych, których wysokość szacowano na ok. 182 mln zł. Natomiast związanie się z ZAZ
otworzyło przed spółką nowe rynki zbytu i pozwoliło na kontynuowanie działalności. Jeśli w 2005 r. wyprodukowano w FSO
49 tys. aut i zespołów montażowych, to w 2006 r. już ponad 96 tys.: Umowa prywatyzacyjna z ZAZ zakładała osiągnięcie
w 2007 r. poziomu 115 tys. aut, a w następnych latach 139 tys. i 155 tys., oznaczonych polskim numerem identyfikacyjnym
VIN (Vehicle Identification Number).
Samochody oznaczone numerem VIN w większości eksportowane były na Ukrainę. Oprócz nich w FSO w 2006 r. wyprodukowano 43 tys. tzw. zespołów montażowych, nieoznaczonych numerem VIN. Na Ukrainie składano z nich kompletne samochody
i po nadaniu ukraińskiego VIN eksportowano do Rosji.
NIK zwróciła uwagę, że w 2006 r. samochodów oznaczonych VIN wyprodukowano w FSO 51 tys., gdy tymczasem umowa prywatyzacyjna przewidywała 75 tys. ZAZ wystąpiła o renegocjację zasad ustalania wymaganej wielkości produkcji
i uwzględniania w bilansie także zespołów montażowych. MSP przesłało w lipcu 2007 r. ukraińskiemu kontrahentowi projekt
aneksu do umowy prywatyzacyjnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– doprecyzowanie w umowie prywatyzacyjnej z ZAZ zasad rozliczania
produkcji zespołów montażowych,
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którym nie nadano w Polsce numerów
identyfikacyjnych VIN.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonywanie zadań przez
Ministra Skarbu Państwa
i inne organy administracji
rządowej w zakresie
reprywatyzacji

Ocena zaspokajania przez Skarb
Państwa roszczeń reprywatyzacjnych
rozpatrywanych przez Ministra Skarbu
Państwa, Ministra Gospodarki, Ministra
Transportu, Ministra Budownictwa, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – bądź
ich następców prawnych.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Agencję Nieruchomości Rolnych.

Zaspokajanie roszczeń reprywatyzacyjnych przez badane organy państwa
– przy braku całościowego, ustawowego uregulowania tej sfery – było przewlekłe
i obarczone błędami, co uniemożliwiało prawidłowe zrekompensowanie szkód wyrządzonych obywatelom przez państwo.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nieuporządkowanie w sposób kompleksowy reprywatyzacji spowodowane zostało brakiem
spójnej koncepcji przywracania poszkodowanym ich własności. Dopiero po kilkunastu latach i opracowaniu przez różne gremia
ponad 20 projektów aktów prawnych, różniących się m.in. grupami podmiotów uprawnionych, formami zaspokojenia roszczeń
i skalą rekompensaty, Minister Skarbu Państwa w 2005 r. skierował do Sejmu projekt odpowiedniej ustawy. Przewiduje on, że
rekompensata przysługiwałaby za mienie przejęte w latach 1944-1962 na podstawie przepisów 14 ustaw, za mienie przejęte
w tych latach bez podstawy prawnej lub z naruszeniem prawa. Dotychczas tylko ustawa o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej uregulowała sporne kwestie jednej
grupy uprawnionych – zabużan, do czego zresztą walnie przyczyniły się skargi obywateli polskich do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał, w sprawie Broniowski przeciwko Polsce uznał, iż Polska naruszyła art. 1 Protokołu
nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący prawo do poszanowania własności,
gdyż skarżący nie mógł skutecznie dochodzić swego tytułu do odszkodowania za utracone mienie.
Realizacja uprawnień zabużańskich jest utrudniona, gdyż, zdaniem NIK, Minister Skarbu Państwa zbyt późno określił stosownym
rozporządzeniem wzory rejestrów (wojewódzkich i centralnego) gromadzących dane o tych uprawnieniach. W rezultacie do
chwili zakończenia kontroli (luty 2007 r.) nie powstał system informatyczny, służący rejestracji danych dotyczących decyzji lub
zaświadczeń przewidujących prawo do rekompensaty, a zwłaszcza stanu i formy realizacji tych praw. Przyczyną było nierzetelne
przygotowanie przez Ministerstwo Skarbu Państwa przetargu na wykonanie i wdrożenie jednolitego systemu, obsługującego
rejestr centralny i rejestry wojewódzkie. Ministerstwo to nie dysponowało też danymi o sprzedaży mienia Skarbu Państwa
na rzecz zabużan dokonywanej przez starostów, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Agencję Mienia
Wojskowego, która to sprzedaż powinna być odnotowana w rejestrach.
W kontrolowanych ministerstwach stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na nieokreślaniu terminu rozstrzygnięcia sprawy,
jeżeli nie został dochowany termin kodeksowy, wydłużaniu o ponad 2 miesiące terminów wydawania decyzji, nieinformowaniu stron
postępowania o dłuższym terminie rozstrzygnięcia sprawy. Powszechną praktyką było wstrzymywanie wydawania decyzji w sprawach
o wypłatę odszkodowań za mienie przejęte z naruszeniem prawa. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi ich wypłatę rozpoczęto
dopiero w 2001 r. Do 2004 r. szef resortu rolnictwa nie wykonał 26 wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zobowiązujących do
wydania, w zakreślonych przez sąd terminach, decyzji administracyjnych w sprawach rewindykacyjnych na kwotę ok. 16 mln zł.
Tylko w Ministerstwie Budownictwa funkcjonował system elektronicznego ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji
prowadzonych spraw rewindykacyjnych i odszkodowawczych. W pozostałych resortach tradycyjna ewidencja uniemożliwiała
efektywny monitoring załatwiania roszczeń reprywatyzacyjnych. Nie została właściwie rozpoznana przez odpowiednie organy
administracji liczba uprawnionych i wartość umotywowanych roszczeń reprywatyzacyjnych. Szacowana skala tych żądań
była zmienna w zależności od obowiązującego stanu prawnego i organizacyjnego administracji państwowej. W ocenie NIK,
oszacowania zobowiązań państwa z tego tytułu nie mogą być uznane za wiarygodne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wdrożenie systemu centralnego
i wojewódzkich rejestrów informatycznych do rejestrowania i przekazywania

danych wymaganych ustawą zabużańską;
– niedopuszczanie do opóźnień w rozpatrywaniu spraw reprywatyzacyjnorewindykacyjnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wsparcie inwestycyjne ze
środków Unii Europejskiej
dla małych i średnich
przedsiębiorstw na
przykładzie realizacji Działania 2.3 Sektorowego
Programu Operacyjnego
– Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw

Ocena efektywności wdrażania projektów oraz realizacji założonych
celów w Działaniu 2.3 Sektorowego
Programu Operacyjnego – Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw
przez małe i średnie firmy, korzystające ze środków pomocowych Unii
Europejskiej.

Kontrolą objęto 39 podmiotów: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Gospodarki, Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
8 regionalnych instytucji finansujących
oraz 28 małych i średnich przedsiębiorstw.

W wyniku pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i budżetu państwa, objęte kontrolą małe i średnie przedsiębiorstwa zwiększyły
i unowocześniły swoją ofertę produkcyjną, o 54% wzrosło w nich zatrudnienie, zaś przychody ze sprzedaży przekroczyły
o 60% wielkość deklarowaną przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie. Środki pomocowe zostały zainwestowane efektywnie, gdyż przychód osiągnięty z 1 zł wsparcia otrzymanego przez 23 przedsiębiorców wyniósł średnio 7,84 zł. Do
końca 2007 r. podmioty korzystające z funduszy pomocowych otrzymały zwrot kosztów w wysokości 1,2 mld zł. Największym
zagrożeniem dla właściwego wykorzystania środków unijnych było długotrwałe rozpatrywanie odwołań beneficjentów od decyzji
instytucji wdrażających program.
W sierpniu 2007 r. spośród 3.028 zawartych umów, w realizacji pozostawały 2.923 umowy. Beneficjenci zakończonych projektów
otrzymali refundacje w łącznej wysokości 45,6 mln zł.
Spośród 3.144 wniosków zakwalifikowanych do wsparcia ze środków pomocowych, podpisano umowy o dofinansowanie
3.028 projektów o wartości 1,7 mld zł. W części kontrolowanych regionalnych instytucjach finansujących wystąpiły problemy
z dotrzymaniem 18-dniowego terminu oceny wniosków i przekazania PARP raportów o ich wynikach. Instytucje te miały również kłopoty z dochowaniem 14-dniowego okresu, przewidzianego na ocenę wniosku o płatność, co wynikało m.in. z często
zmieniających się procedur oraz wielokrotnego uzupełniania i poprawiania dokumentów przez beneficjentów. Opóźnienia
z tych powodów wynosiły od 1 do 248 dni.
NIK stwierdziła nieterminowe przygotowywanie i podpisywanie umów o dofinansowanie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która powinna je zawrzeć w ciągu 30 dni od otrzymania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji o zatwierdzeniu
wniosków kwalifikujących się do dofinansowania, zawarła w przewidzianym czasie jedynie 427 spośród 2.109 umów. Pozostałe
podpisano z opóźnieniem od 31 do 246 dni.
Zdaniem NIK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie było przygotowane do objęcia z dniem 1 stycznia 2006 r. obowiązków
instytucji zarządzającej, wskutek czego nastąpiła miesięczna zwłoka w przekazywaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości środków na refundację wydatków, zaś porozumienia precyzujące obowiązki uczestników programu zawierane były
dopiero po kolejnych kilku miesiącach.
Dodać należy, że wprowadzona przez instytucję zarządzającą w 2005 r. instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność była
niezgodna z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 448/2004, ponieważ, wbrew jego postanowieniom, umożliwiała
refundację beneficjentom kosztów stanowiących ujemne różnice kursowe. Kontrola ujawniła refundację ujemnych różnic kursowych w rozliczeniu 29 wniosków o płatność na łączną kwotę 163,3 tys. zł. Wedle szacunków PARP, weryfikacji należałoby
poddać 1.812 wniosków o płatność, na podstawie których dokonano wypłaty 762 mln zł.
Instytucja zarządzająca nie wykonała w 2006 r. planu kontroli, m.in. w PARP, regionalnych instytucjach finansujących, oraz 55
kontroli projektów o największym budżecie w Działaniu 2.3 SPO-WKP, prowadzonych przez audytora zewnętrznego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– oszacowanie wysokości wypłaconych ze środków EFRR ujemnych różnic
kursowych oraz ustalenie sposobu rozliczenia zrefundowanych beneficjentom
tych różnic;
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– dotrzymywanie terminów ustalonych
w obowiązującej procedurze PARP;
– realizowanie planów kontroli przez
instytucję zarządzającą.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Obsługa odbiorców
końcowych gazu ziemnego

Ocena jakości i prawidłowości dostarczania przez przedsiębiorców gazu
ziemnego odbiorcom końcowym, w tym
przestrzegania standardów obsługi
i parametrów jakościowych gazu.

Kontrolą objęto: Urząd Regulacji
Energetyki, Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo SA oraz 6 spółek gazownictwa, przekształconych w trakcie
kontroli w 12 spółek z o.o.

NIK pozytywnie oceniła działania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, służące
ochronie odbiorców gazu przed skutkami monopolistycznej pozycji spółek dostarczających gaz. Stwierdziła jednocześnie, że przedsiębiorstwa te niejednokrotnie formułowały umowy o przyłączenie lub
sprzedaż gazu w sposób niekorzystny dla odbiorców – posługując się m.in. klauzulami niedozwolonymi.
Badania NIK wykazały, że 2 skontrolowane spółki zawarły ponad 39 tysięcy umów o przyłączenie – 39,4% spośród wszystkich
podpisanych – w których znalazły się postanowienia niekorzystne dla przyszłych odbiorców gazu, w tym klauzule niedozwolone
w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Szczególne zastrzeżenia kontrolerów wzbudził zapis stanowiący, że wybudowanie przez
przedsiębiorcę gazowniczego przyłącza nastąpi dopiero po wniesieniu opłaty za przyłączenie. Ta niedogodność dla odbiorców
została wzmocniona przez klauzulę ustanawiającą odsetki za zwłokę w uiszczeniu tej opłaty, choćby nakazany termin jej
uregulowania nawet o rok wyprzedzał wybudowanie instalacji. W ten sposób dostawca narzucał klientom uciążliwe warunki
realizacji zamówienia, za to jemu przynoszące nieuzasadnione korzyści. Jednocześnie spółki nie dotrzymywały umownych
terminów instalowania przyłączy. Opóźnienia wynosiły przeciętnie 40 dni, zaś w skrajnym przypadku 202 dni.
W badanym okresie lat 2005-2007 (I półrocze) wszystkie spółki naliczały 22% podatku VAT za przyłączanie do sieci gazowych
budynków mieszkalnych. W opinii NIK praktyka taka była niezgodna z ustawą o podatku od towarów i usług, która przewidywała
stosowanie w takich okolicznościach preferencyjnej stawki 7%. Według obliczeń kontrolerów, kwota pobranego nienależnie
podatku wyniosła prawie 14 mln zł.
W tym samym czasie dostawcy gazu bezpodstawnie naliczyli 3,5 mln zł podatku VAT według stawki 22% za nielegalny pobór
gazu. Opodatkowanie kradzieży gazu jest niezgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem, jako czyn
zabroniony, nie stanowi ona odpłatnej dostawy towaru, od której pobiera się VAT. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajął
Minister Finansów, który w Interpretacji MF z dnia 30 grudnia 2004 r. uznał, że nielegalne pozyskiwanie gazu jest w istocie
jego odpłatną dostawą.
Wątpliwości kontrolerów wzbudziła też praktyka przerzucania kosztu zakupu szafek gazowych – przeznaczonych do ochrony
gazomierza i kurka głównego – na odbiorców gazu. Spółki w umowach z klientami stosowały zapisy, że szafki są własnością
właścicieli budynków, wobec czego na nich spoczywa obowiązek ich nabycia. NIK wskazuje jednak na wyrok NSA, który
stwierdza, że szafka jest elementem wyposażenia gazociągu i obowiązek jej zakupu i utrzymania w należytym stanie obciąża
dostawcę gazu. Z tego względu negatywnie ocenia zobowiązywanie przyszłych odbiorców gazu do finansowania zakupu
szafek. Z szacunków wynika, że w badanym okresie klienci badanych przedsiębiorców zostali zmuszeni do wyłożenia 33 mln zł
na kupno tego sprzętu.
Kontrola wykazała, że dostawcy przestrzegali częstotliwości badań parametrów jakościowych gazu, które na ogół były zgodne
z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia
podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyeliminowanie z umów o przyłączenie i sprzedaż gazu zapisów niekorzystnych dla odbiorców, sprzecznych
z prawem, w tym zawierających tzw.
klauzule niedozwolone;

– zmiana Interpretacji Ministra Finansów nakazującej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nielegalnego
poboru gazu;
– wystąpienie do urzędów skarbowych o zwrot nadpłaconego podatku
VAT pobieranego według zawyżonej

stawki za instalowanie przyłączy gazu
w budynkach mieszkalnych;
– wprowadzenie przepisów jednoznacznie wskazujących, że szafka
gazowa jest elementem przyłącza,
a koszty jej zakupu są częścią opłaty
przyłączeniowej.
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Tytu³ kontroli
Prywatyzacja
i restrukturyzacja sektora
farmaceutycznego

Cel

Zakres

Ocena działań organów administracji
rządowej związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją podmiotów sektora
farmaceutycznego.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa, Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Zdrowia, Agencję Rozwoju Przemysłu SA, urzędy wojewódzkie
– w Warszawie, Krakowie i Białymstoku, 2 jednostki badawczo-rozwojowe
oraz 12 podmiotów gospodarczych.

Produkcja i obrót produktami leczniczymi to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. W 2002 r. ich sprzedaż na krajowym rynku
osiągnęła wartość 10,8 mld zł, a w 2006 r. już 14,8 mld zł, z czego aż dwie trzecie pochodziło ze sprzedaży leków importowanych. Dynamiczny rozwój nie był udziałem podmiotów działających z udziałem Skarbu Państwa. Zdaniem NIK, restrukturyzacja
sektora farmaceutycznego, zakładająca m.in. stworzenie silnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej o charakterze narodowym,
przygotowanie sektora farmaceutycznego do sprostania konkurencji w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz
zdobycie nowych rynków zbytu dla polskich leków, nie przyniosła oczekiwanych efektów wskutek niekonsekwentnych i nierzetelnych działań administracji państwowej. Cele Programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora farmaceutycznego były
niespójne – realizacja celów społecznych (utrzymanie miejsc pracy, zapewnienie powszechnej dostępności tanich leków)
kolidowała z osiągnięciem celów ekonomicznych. Próby dokonania konsolidacji i stworzenia silnej grupy producentów tanich
leków zakończyły się niepowodzeniem wskutek błędów popełnionych zarówno na etapie tworzenia koncepcji konsolidacji, jak
i na etapie prób jej realizacji. Nie uzyskano niższych kosztów refundacji leków, nie nastąpiła ekspansja na rynki zagraniczne,
a miejsca pracy utrzymano wyłącznie w niezrestrukturyzowanych podmiotach. O nierzetelnym przygotowaniu strategii świadczyło
m.in. niesprecyzowanie koncepcji konsolidacji. Minister Skarbu Państwa nie przeprowadził kompleksowych prac analitycznych,
uzasadniających formę konsolidacji, sposób jej przeprowadzenia oraz skład podmiotowy. W trakcie prac koncepcyjnych nie
uwzględniono zasadnych uwag innych resortów oraz nie skonsultowano jej z partnerami społecznymi.
Niepowodzenie procesu konsolidacji wynikało z braku bądź opóźnionych działań ministra, który ulegał naciskom niechętnych
konsolidacji zarządów i związków zawodowych spółek córek PHF SA (Polfy Warszawa SA, Polfy Tarchomin SA, Polfy Pabianice SA). Minister zbyt późno przekazał zarządowi PHF SA narzędzia niezbędne do sprawowania nadzoru właścicielskiego
(powoływanie większości członków rad nadzorczych spółek córek oraz odpowiednie zmiany statutów tych spółek). Minister
Skarbu Państwa nie reagował na sygnały płynące z PHF SA o konieczności zmiany koncepcji konsolidacji. Doprowadziło to
do funkcjonowania podmiotu generującego wyłącznie koszty. W latach 2004-2006 nieprowadzący działalności operacyjnej
PHF SA wydatkował 11,6 mln zł. Źródłem pokrycia tych kosztów były dywidendy od spółek córek, które we wcześniejszych
latach trafiały do budżetu państwa.
Brak działań bądź też niewystarczające działania restrukturyzacyjne w podmiotach sektora pozostających w gestii Skarbu
Państwa powodowały pogarszanie się ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, spadek rentowności i konkurencyjności.
Działania prywatyzacyjne wobec pozostałych podmiotów, w tym przedsiębiorstw dystrybucyjnych, prowadzono nieudolnie.
Prywatyzacja przebiegała w sposób nieskoordynowany przez poszczególne organy nadzoru (Ministra Skarbu Państwa i wojewodów), następowała najczęściej z inicjatywy i pod naciskiem organów przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich pracowników. Dominującym trybem była prywatyzacja bezpośrednia przez wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, bez zapewnienia
w większości przypadków wpływów budżetowych, przy jednoczesnej całkowitej utracie wpływu na zarządzanie oraz przy
ograniczonym wpływie na nadzór nad tworzonymi spółkami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie przez Radę Ministrów
decyzji dotyczącej podmiotów konsolidowanych w ramach Polskiego Holdingu
Farmaceutycznego SA – wyboru formy
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konsolidacji bądź odstąpienia od tego
procesu;
– podjęcie działań zmierzających do
opracowania i wdrożenia długookresowych programów restrukturyzacji
służących właściwemu przygotowaniu
do prywatyzacji;

– dokonanie przez Ministra Skarbu
Państwa analizy celowości utrzymywania przez Skarb Państwa mniejszościowych pakietów akcji w spółkach sektora
farmaceutycznego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie przepisów
i procedur dotyczących
działalności gospodarczej
(jako bariery dla rozwoju
przedsiębiorczości)

Ocena prawidłowości stosowania
przez organy administracji publicznej
(rządowej i samorządowej) procedur
rejestrowania działalności gospodarczej, prowadzonej przez małych
i średnich przedsiębiorców, a także
udzielania im niektórych koncesji oraz
uprawnień.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu
i Turystyki, w 8 urzędach marszałkowskich, 8 starostwach powiatowych oraz
w 8 urzędach miast.

Krajowe organizacje pracodawców uważają, że ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej nie wyeliminowała wszystkich istotnych barier ograniczających działalność przedsiębiorców. Lekarstwem na ich bolączki miał być rządowy program z 2007 r. zakładający znaczne uproszczenia
w ewidencjonowaniu działalności gospodarczej, który z powodu skrócenia V kadencji Sejmu nie wyszedł jednak poza fazę
projektu.
Według raportu Grupy Banku Światowego z 2008 r. „Doing Business 2007”, Polska pod względem łatwości prowadzenia
działalności gospodarczej znalazła się na 74 miejscu wśród 178 ocenianych krajów.
We wszystkich objętych badaniem jednostkach Najwyższa Izba Kontroli odnotowała nieprawidłowości związane z wydawaniem
– w ustawowo określonych przypadkach – koncesji, zezwoleń lub innych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej.
Szwankowała terminowość wystawiania decyzji, kwalifikacje urzędników, brak było skutecznego nadzoru nad realizacją zadań,
co wynikało z faktu, że najczęściej osoby odpowiedzialne za nadzór były jednocześnie upoważnione przez burmistrza, starostę
lub marszałka województwa do wydawania decyzji. Kontrolujący stwierdzili np., że chociaż przedsiębiorcy składali niekompletne
wnioski o przyznanie koncesji, otrzymywali korzystne decyzje, co, zdaniem NIK, mogło wskazywać na możliwość korupcji.
Zdarzało się także, że urzędnicy żądali dokumentów nieprzewidzianych przez przepisy.
Tylko cztery urzędy miast udostępniały pełne i aktualne informacje o procedurach obowiązujących przy wydawaniu koncesji,
zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działaności regulowanej, wykorzystując w tym celu m.in. własne strony internetowe.
Burmistrzowie, starostowie oraz marszałkowie województw w ograniczonym stopniu korzystali z uprawnień do kontroli prawidłowości udzielanych koncesji i zezwoleń. Z ośmiu objętych badaniem urzędów miast, dwa w ogóle nie kontrolowały sposobu
wykorzystania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, mimo takiego obowiązku wynikającego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a żaden nie kontrolował przedsiębiorców posiadających licencje na transport taksówką oraz
mających zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych.
Izba zwraca uwagę, że wskutek lekceważenia przez organy administracji publicznej obowiązków kontrolowania reglamentowanej
działalności gospodarczej, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji stają się w rzeczywistości zbędnymi formalnościami.
Zarazem za naganne uznała wielkokrotne kontrolowanie tych samych przedsiębiorców, przy jednoczesnym pomijaniu innych,
prowadzących taką samą działalność. Z ankiety NIK wynika, że od stycznia 2005 r. do sierpnia 2007 r. u 86 przedsiębiorców
przeprowadzono 340 kontroli, a więc średnio każdy z nich był kontrolowany czterokrotnie, natomiast kilka osób podało, że
były kontrolowane nawet do 28 razy.
Do czasu zakończenia kontroli (luty 2008 r.) nie powstała Centralna Informacja o Działalności Gospodarczej, do budowy
której Minister Gospodarki został zobowiązany przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Ustalenia NIK wykazały
również opóźnienia w pracach nad Programem Reformy Regulacji na lata 2006-2008, przewidującym uproszczenie przepisów
prawnych regulujących działalność gospodarczą.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad załatwianiem spraw związanych

z koncesjonowaną lub regulowaną
działalnością gospodarczą;
– zintensyfikowanie prac nad realizacją
systemu informatycznego Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.
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Tytu³ kontroli
Działania podejmowane
w celu pozyskania
bezpośrednich inwestycji
zagranicznych

Cel

Zakres

Ocena działań podejmowanych na
szczeblu rządowym i samorządowym
w celu zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do
Polski.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA,
urzędach marszałkowskich i urzędach
gmin województw: dolnośląskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz w regionalnych
centrach obsługi inwestora.

Dotychczasowa wartość zagranicznych środków ulokowanych w Polsce w postaci
inwestycji bezpośrednich wyniosła na koniec 2007 r. ok. 107,4 mld euro. Mimo
przystąpienia do Unii Europejskiej, stopniowych zmian w ustawodawstwie ułatwiających podejmowanie działalności gospodarczej, Polska pod względem klimatu inwestycyjnego nadal jest postrzegana jako rynek wschodzący, charakteryzujący się
niespójnymi przepisami prawnymi, w tym podatkowymi, opieszałym postępowaniem sądowym, korupcją oraz fatalnym stanem
infrastruktury drogowej i kolejowej. Według najnowszego rankingu niezależnego Instytutu Heritage Fundation z Waszyngtonu,
Polska pod względem wolności gospodarowania spadła z 41 miejsca na świecie w 2006 r. na 87 pozycję rok później. Także
raport Banku Światowego Doing Business za 2007 r. nie pozostawia wątpliwości: pod względem wprowadzania ułatwień dla
przedsiębiorców nasz kraj zajmuje ostatnią lokatę wśród nowych państw członkowskich UE.
Badania wykazały, że rząd nie wypracował jednoznacznej strategii przyciągania kapitału zagranicznego do Polski, a sukcesywne
zmiany w ustawodawstwie były najmniej efektywnym elementem polityki państwa w osiągnięciu tego celu. Nie zostały sfinalizowane
prace mające stworzyć system wspierania inwestycji, m.in. zagranicznych. Do czasu zakończenia kontroli (grudzień 2007 r.) nie
nastąpiło wdrożenie kolejnej modyfikacji Systemu finansowego wsparcia dużych projektów inwestycyjnych, przewidującego m.in.
uproszczenie procedury udzielania pomocy publicznej oraz preferencje dla inwestycji realizowanych na terenach województw
wschodnich. Finansowemu wspieraniu nowych projektów inwestycyjnych, w tym o dużym znaczeniu dla gospodarki, z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych UE, służyć będzie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Według inwestorów zagranicznych, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski wymaga m.in. skrócenia terminów rejestracji
spółek, wypracowania jednolitej wykładni przepisów prawa, ograniczenia zbyt szerokiego udziału organizacji społecznych
(np. ekologicznych) w procesie wydawania zezwoleń na budowę. Prace nad tymi i innymi zmianami były jednak dwukrotnie
przerywane z powodu zakończenia kadencji Sejmu. Nadal więc w procesie inwestycyjnym konieczne jest uzyskiwanie wielu
zezwoleń, nieuregulowana pozostaje kwestia pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, także mających pełnić funkcje w zarządach
spółek z o.o. i akcyjnych.
W latach 2004-2005 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, wspólnie z marszałkami województw, opracowała
i wdrożyła ogólnopolską sieć regionalnych centrów obsługi inwestora, mających wspierać jej działania w promocji poszczególnych
regionów kraju i zapewniać kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych. PAIiIZ pełniła także rolę rzecznika inwestorów, sygnalizując rządowi pożądane zmiany legislacyjne, organizacyjne i infrastrukturalne. Chociaż zgodnie z Programem promocji gospodarczej
Polski do 2005 r. PAIiIZ do końca 2003 r. powinna była zostać przekształcona w rządową agencję odpowiedzialną za całokształt
promocji gospodarczej Polski i przyciąganie do niej bezpośrednich inwestycji zagranicznych, przedłużające się prace legislacyjne
nad projektami ustawy o jej powołaniu, na które nałożyły się dwukrotne wybory do Sejmu, spowodowały, że działania te nie zostały
dotąd sfinalizowane. Powołanie takiej agencji ujęte zostało w założeniach Promocji Gospodarczej Polski na lata 2007-2015.
Izba pozytywnie oceniła funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, umożliwiających m.in. tworzenie miejsc pracy
w regionach o wysokim bezrobociu strukturalnym. Instrumentem prorozwojowym, zapewniającym preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej, także dla inwestorów zagranicznych, są parki przemysłowe i technologiczne, sprzyjające
innowacyjności rodzimej gospodarki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– powołanie rządowej agencji kompleksowo zajmującej się promocją
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polskiej gospodarki oraz inwestycji
zagranicznych;
– wznowienie prac nad modyfikacją
Systemu finansowego wsparcia dużych
projektów inwestycyjnych, umożliwia-

jącego m.in. uproszczenie procedury
udzielania inwestorom pomocy publicznej.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Efektywność wykorzystania
majątku Skarbu Państwa
wniesionego do spółek
przez byłego Ministra
Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą

Ocena wykorzystania majątku Skarbu
Państwa wniesionego do spółek prawa
handlowego: Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej sp. z o.o., Chemii
Polskiej sp. z o.o. i Polskiego Funduszu
Gwarancyjnego SA.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa oraz spółki: Międzynarodową
Korporację Gwarancyjną i Chemię
Polską.

NIK negatywnie oceniła efektywność wykorzystania majątku Skarbu Państwa
wniesionego do Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej, Polskiego Funduszu
Gwarancyjnego i Chemii Polskiej. Spółki te nie realizowały celów określonych w umowach o ich utworzeniu, prowadziły natomiast nieprzygotowane operacje gospodarcze, niezwiązane bezpośrednio z zakresem ich działalności.
Kontrolerzy stwierdzili, że udzielanie gwarancji i poręczeń absorbowało badane podmioty w stosunkowo niewielkim stopniu.
W to miejsce zajęły się interesami giełdowymi, w opinii NIK bez właściwego przygotowania analitycznego. W rezultacie
zainwestowanie w 1999 r. w akcje sumy 156,4 mln zł, zakończyło się dla MKG i ChP stratami w łącznej wysokości 81,9 mln
zł. Według szacunków NIK, gdyby zarządzanie tymi aktywami powierzone zostało wyspecjalizowanym firmom, wówczas
w miejsce strat można by uzyskać ponad 0,5 mld zł dochodu. Także angażowanie się w działalność stricte gospodarczą
– podejmowanie produkcji opakowań blaszanych, czy wydobycie i przeróbka kamienia – nie zostało poparte odpowiednim
przygotowaniem kadrowym. Toteż w wyniku podjęcia tych przedsięwzięć, wartość księgowa majątku, wniesionego w latach
1995-1996 przez Skarb Państwa do MKG, PFG i ChP z 545 mln zł zmniejszyła się na koniec 2006 r. – w ujęciu nominalnym
– do kwoty 208,5 mln zł, a więc o 336,5 mln zł, tj. 61,7% sumy początkowej.
W lipcu 1996 r., Skarb Państwa posiadał 100% udziałów we wszystkich trzech spółkach. NIK ustaliła, że były Minister Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą, wbrew stanowisku Prezesa Rady Ministrów i KERM, jako reprezentant Skarbu Państwa na walnych
zgromadzeniach bądź zgromadzeniach wspólników podejmował decyzje, w rezultacie których następowało podwyższenie
kapitału zakładowego. W wyniku tych operacji Skarb Państwa stał się mniejszościowym udziałowcem w MKG i ChP i utracił
kontrolę finansową nad spółkami.
NIK stwierdziła w działalności kontrolowanych spółek poważne nieprawidłowości w wymiarze finansowym. Uszczuplenia
w majątku Skarbu Państwa wyniosły 99,8 mln zł, kwoty wydane niegospodarnie to 133,2 mln zł, zaś sumy wydatkowane
w następstwie działań niezgodnych z prawem – ponad 1,1 mln zł. Straty te byłyby do uniknięcia, gdyby zostały zrealizowane
wnioski NIK z poprzedniej kontroli, aby szybko wykonać uchwałę Rady Ministrów z 1996 r. i zlikwidować PFG oraz MKG,
a pozostałe po nich aktywa włączyć do Kooperacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA. W sytuacji, gdy Skarb Państwa
stał się ich mniejszościowym udziałowcem, takie rozwiązanie nie było już możliwe.
Działaniem szczególnie niegospodarnym było, w ocenie NIK, ustalanie wysokich wynagrodzeń dla członków rad nadzorczych
i zarządów badanych podmiotów. Nie były one powiązane z efektywnością ich działań, a tym samym z sytuacją finansową
i osiąganymi wynikami. Funkcjonowanie rad nadzorczych i zarządów PFG, MKG i ChP w latach 1999-2006 kosztowało łącznie 24,8 mln zł. Ustępującym członkom zarządów wypłacane były m.in. odprawy z tytułu tzw. zakazu konkurencji, mimo iż
faktyczny przedmiot działania nie upoważniał do takich ograniczeń i ich wynagradzania. Częstokroć w związku z tym łamane
były postanowienia obowiązujących umów.
Kontrolerzy zwrócili też uwagę na brak przejrzystości we wzajemnych powiązaniach służbowych osób pełniących funkcje
członków organów spółek. Umożliwiało im to uczestniczenie w podejmowaniu decyzji we własnych sprawach, w tym także
dotyczących wynagrodzeń. Ustalenia kontroli wskazują na wykorzystywanie majątku Skarbu Państwa do czerpania korzyści
majątkowych przez grupę osób zarządzających badanymi spółkami.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie bieżącej analizy opłacalności inwestycji;

– powiązanie wynagradzania kierownictw spółek z osiąganymi wynikami
finansowymi;
– podjęcie przez Ministra Skarbu

Państwa skutecznych działań zmierzających do likwidacji spółek Chemia
Polska i Międzynarodowa Korporacja
Gwarancyjna.
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Tytu³ kontroli
Prywatyzacja zakładów
wielkiej syntezy
chemicznej

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości działań prywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu
Państwa i Nafty Polskiej SA w latach
2005-2007, dotyczących sześciu zakładów wielkiej syntezy chemicznej.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa, Naftę Polską SA, Zakłady
Azotowe Kędzierzyn SA, Zakłady Azotowe Puławy SA, Zakłady Chemiczne
Zachem SA w Bydgoszczy, Zakłady
Chemiczne Organika-Sarzyna SA, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
SA i Zakłady Chemiczne Police SA.

NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pracę MSP podjętą
celem przeprowadzenia prywatyzacji sześciu zakładów wielkiej syntezy chemicznej.
Negatywnie natomiast oceniła Naftę Polską SA, zaangażowaną w prywatyzację czterech zakładów.
Pierwsze założenia prywatyzacji sektora chemii ciężkiej formułowano już w 1993 r., jednak proces ten rozpoczął się dopiero
w 12 lat później. Izba po kontroli przeprowadzonej na przełomie lat 2004/2005 zwracała uwagę na niedopuszczalne przedłużanie się procesu przekształceń własnościowych owej branży. Minister Skarbu Państwa nie wykazywał przez wszystkie te lata
należytego zdecydowania w wyborze metody prywatyzacji zakładów WSCh. Ostatecznie w 2004 r. Rada Ministrów przyjęła
rekomendacje realizacji strategii restrukturyzacji i prywatyzacji WSCh i na podstawie zapisów tego dokumentu opracowano
harmonogram prac.
Przewidywał on objęcie każdego podmiotu indywidualną ścieżką przekształceń, a za główny cel tej operacji uznawał umożliwienie objętym nią zakładom osiągnięcie zdolności konkurowania na rynku Unii Europejskiej.
Do końca 2007 r. przekształcenia własnościowe w sektorze WSCh nie zostały zakończone, głównie wskutek braku konsekwencji
w ich wprowadzaniu. Opóźnianie prywatyzacji spółek chemicznych było, w ocenie NIK, stałą cechą tego procesu.
Dwie spółki – zakłady azotowe w Policach i Puławach – zostały wprowadzone w połowie 2005 r. na Giełdę Papierów Wartościowych i zadebiutowały emisją nowych akcji. Tym samym prowadzona przez MSP prywatyzacja tych podmiotów została
zrealizowana, choć tylko częściowo, bowiem Skarb Państwa pozostał ich większościowym akcjonariuszem.
Z kolei pakiety 80% akcji zakładów azotowych w Kędzierzynie i Tarnowie-Mościcach oraz zakładów chemicznych w Sarzynie
i Bydgoszczy zostały w 2005 r. wniesione aportem do Nafty Polskiej SA. Ta jednoosobowa spółka została zawiązana przez Skarb
Państwa w 1996 r. dla przeprowadzenia restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze naftowym. Program owego przedsięwzięcia
przewidywał, że po jego zrealizowaniu, jednak nie później niż do końca 2001 r., walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki
podejmie uchwałę o jej likwidacji. Nic takiego jednak nie nastąpiło, a Nafta Polska SA została włączona w proces przygotowania,
a następnie realizacji strategii restrukturyzacji i prywatyzacji zakładów wielkiej syntezy chemicznej.
NIK podczas kontroli zebrała materiał upoważniający do wielu krytycznych uwag dotyczących przebiegu tych działań. Nafta
Polska SA nie była organizacyjnie i merytorycznie przygotowana do prowadzenia prywatyzacji zakładów WSCh. Przygotowując pakiety akcji spółek do sprzedaży, tylko w przypadku Sarzyny wynegocjowała korzystne warunki. Przyjęte przez NP SA
procedury prywatyzacyjne nie dawały informacji o realnej wartości zbywanych akcji, nie zapewniały także Skarbowi Państwa
maksymalnych dochodów. Negocjowane przez Naftę Polska SA ceny za akcje poszczególnych spółek nie uwzględniały ich
powodzenia finansowego ani poprawy koniunktury w branży chemicznej.
Wyboru inwestorów do końcowych negocjacji NP SA dokonywała na podstawie złożonych ofert cenowych, jednak przyjęte
zasady uniemożliwiały podwyższenie oferowanej ceny przed wyborem inwestora do wyłącznych negocjacji, nie pozwalały
też na prowadzenie rozmów równolegle z kilkoma zainteresowanymi kupnem papierów. Przyjęcie takiej procedury utrudniało
konkurowanie inwestorów oraz uniemożliwiało uzyskania maksymalnie korzystnej ceny. Izba ocenia owe działania jako
niegospodarne, niecelowe i nierzetelne. W tej sytuacji dziwią wątpliwości MSP dotyczące podjęcia kroków zmierzających do
likwidacji NP SA.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zaktualizowanie przez Ministra
Skarbu Państwa strategii dla przemysłu
chemicznego i przedstawienie jej do
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akceptacji Radzie Ministrów;
– podjęcie czynności zmierzających
do zakończenie procesu prywatyzacji
zakładów wielkiej syntezy chemicznej;
– podjęcie przez Radę Ministrów osta-

tecznych decyzji dotyczących dalszej
działalności Nafty Polskiej SA.

Tytu³ kontroli
Działania Prezesa Agencji
Rezerw Materiałowych
oraz Ministra Gospodarki
w sprawie nałożenia kary
pieniężnej na Spółkę J&S
Energy SA

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości nałożenia przez
Prezesa ARM kary pieniężnej na spółkę za niedopełnienie obowiązku utworzenia i utrzymywania zapasów paliw
ciekłych oraz zasadności uchylenia
tej decyzji i umorzenia postępowania
przez Ministra Gospodarki.

Kontrolą objęto Ministerstwo Gospodarki i Agencję Rezerw Materiałowych.

NIK negatywnie oceniła działania Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych podjęte
w celu nałożenia na Spółkę J&S Energy SA kary pieniężnej za niedopełnienie
obowiązku utworzenia i utrzymywania zapasów paliw ciekłych. Decyzja w tej sprawie była mocno spóźniona, na domiar złego
została wydana przez organ nieuprawniony. Spółka J&S Energy w okresie objętym kontrolą zobowiązana była do tworzenia
i utrzymywania rezerw materiałów pędnych na odpowiednim poziomie. Obowiązki te wynikały ze zobowiązań Polski wobec
UE, a wspomniane kwestie regulowała ustawa o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw.
Od stycznia 2006 r. obowiązywał jednolity harmonogram tworzenia zapasów paliw. Między 1 października 2006 r. a 30 września
2007 r. spółka nie zgromadziła wystarczających rezerw, a niedobory przekraczały 100 tys. m3 produktów gotowych.
Według ustawy o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych miał
prawo do nałożenia kary pieniężnej na podmiot uchylający się od spełnienia powinności utrzymywania zapasów w wysokości
do 150% wartości niedoboru. Obowiązująca od kwietnia 2007 r. ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym, jako organ właściwy do nakładania kar określała Agencję Rezerw Materiałowych.
NIK szczególnie negatywnie ocenia fakt, że postępowanie administracyjne w sprawie ukarania J&S Energy podjęte
zostało dopiero we wrześniu 2007 r., po upływie niemal roku od wystąpienia po raz pierwszy niedoborów w paliwowych
magazynach spółki.
J&S Energy kilkakrotnie zwracała się do Ministra Gospodarki o przesunięcie terminu zgromadzenia wymaganych zapasów.
Minister wszczynał w związku z tym kolejne postępowania administracyjne dla rozpatrzenia owych wniosków, co w ocenie
Prezesa ARM uniemożliwiało podjęcie przez niego postępowania i wymierzenie kary. Spółka w kolejnej odsłonie sporu odwołała
się do sądu administracyjnego, ale i ta okoliczność, w ocenie Izby, nie była przeszkodą do podjęcia wobec niej stosownych
kroków. Prezes ARM ograniczał się jednak do wezwań o uzupełnienie zapasów i dopiero 16 października 2007 r. wymierzył
spółce karę w wysokości 461,7 mln zł.
Przeoczył przy tym fakt, że w obowiązującym stanie prawnym nie on, lecz Agencja może wydać taką decyzję. Toteż 30 października 2007 r. spółka odwołała się od niej, przywołując naruszenie właściwości rzeczowej przez organ nakładający karę.
Ostatecznie 14 grudnia 2007 r. Minister Gospodarki uchylił w całości decyzję Prezesa ARM, co NIK uznała za rozstrzygnięcie
prawidłowe. Otworzyło to możliwość ponownego wszczęcia postępowania i nałożenia na J&S Energy kary, tym razem już przez
Agencję, w wysokości identycznej jak poprzednio. Ostatecznie Minister Gospodarki 5 czerwca 2008 r. utrzymał ten werdykt,
obniżając wszakże karę do 452 mln zł, uiszczoną niebawem przez spółkę. Należy jednak pamiętać, że już w czerwcu 2006 r.
Komisja Wspólnot Europejskich zwróciła się do rządu RP o wyjaśnienie przyczyn naruszania przez Polskę zobowiązań do
utrzymywania rezerw benzyn i ropy. Rząd, nie mogąc wówczas skłonić J&S Energy do wyrównania braków, uruchomił środki
publiczne w wysokości 182,2 mln zł na dokupienie paliw uzupełniających wymagany przez UE poziom zapasów i ich składowanie. Jest to, w ocenie NIK, kwota nieprawidłowości finansowych towarzyszących tej sprawie.
Spółka J&S Energy brak odpowiednich zapasów tłumaczyła m.in. niedostatkiem odpowiednich pojemności magazynowych. Przy
okazji kontroli okazało się, że rozbieżne poglądy na ich stan mają ARM i MG. Jednocześnie mimo wejścia w życie odpowiednich
przepisów i przystąpienia Polski do UE, Ministerstwo Gospodarki wciąż nie podpisało umów bilateralnych, umożliwiających
składowanie części zapasów paliw poza granicami kraju.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– natychmiastowe wszczynanie przez
Agencję Rezerw Materiałowych postę-

powań w przypadku nieprzestrzegania
przez przedsiębiorców obowiązku
utrzymywania zapasów paliw;
– ujednolicenie metodyki obliczania
przez Agencję i Ministerstwo Gospo-

darki pojemności zbiornikowych;
– zawarcie z państwami UE umów na
przechowywanie przez Polskę części
zapasów paliw w ich magazynach.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie Zakładów
Mięsnych Płock SA

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości decyzji kierownictwa ZM Płock SA dotyczących zapewnienia źródeł finansowania spółki i jej
modernizacji z myślą o przystosowaniu
do wymagań Unii Europejskiej oraz
efektywności i rzetelności nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółką
przez Ministra Skarbu Państwa.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Skarbu
Państwa, Zakłady Mięsne Płock SA,
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach oraz Miejski
Inspektorat Weterynarii w Płocku.

Synteza

Zarząd Zakładów Mięsnych Płock SA nierealistycznie oceniał perspektywy efektywnego funkcjonowania spółki, zwłaszcza w obliczu konieczności poniesienia
znacznych nakładów finansowych na jej modernizację. Akceptowanie planów zarządu świadczyło o braku skuteczności nadzoru
właścicielskiego sprawowanego nad firmą przez Ministra Skarbu Państwa. Przeprowadzona w 1998 r. komercjalizacja ZM Płock
nie pociągnęła za sobą rychłego opracowania koncepcji sprywatyzowania spółki. Dopiero w końcu 2000 r. wyłoniono doradcę
prywatyzacyjnego – Konsorcjum BAA sp. z o.o i BMF SA – który w maju 2001 r. przedstawił koncepcję przekształceń. W rezultacie, do pierwszej próby zmiany struktury własnościowej w firmie doszło dopiero w 2002 r. Nie powiodła się ona, bowiem chęć
przystąpienia do rokowań na zakup akcji zgłosiła tylko jedna firma, której ofertę ostatecznie odrzucił Minister Skarbu Państwa.
Zaproponowana cena stanowiła około 30% dolnej granicy przedziału wyceny rekomendowanego przez doradcę.
Po unieważnieniu zaproszenia do rokowań w sierpniu 2002 r., MSP zaniechało na ponad 5 lat inicjatyw zmierzających do
przeprowadzenia prywatyzacji płockiej spółki. Oferty prywatyzacyjne kierowane do MSP pozostawały bez odpowiedzi. Dopiero
w 2008 r. podjęta została próba dokonania przekształcenia w drodze podwyższenia kapitału. Nie mogła się jednak powieść,
bowiem inspekcja weterynaryjna w grudniu 2007 r. zatrzymała produkcję w ZM Płock SA.
Zakłady te były budowane kilkadziesiąt lat temu, a wymagania weterynaryjne nie określały wówczas – w sposób tak szczegółowy jak obecnie przepisy unijne – norm dotyczących m.in. układu pomieszczeń produkcyjnych czy ich wyposażenia technologicznego. Stan techniczny płockiej firmy drastycznie odbiegał od standardów, jakie powinien spełniać producent branży
mięsnej, zamierzający sprzedawać swe produkty na rynki europejskie. Dostosowanie zakładu do tych wymogów wymagało
wielu zmian, w ocenie specjalistów niezwykle kosztownych. Toteż decyzję o ewentualnym podjęciu prac dostosowawczych
należało poprzedzić sporządzeniem szczegółowego projektu i kosztorysu.
Sposób opracowywania przez spółkę harmonogramów dostosowawczych oraz podejmowane prace świadczyły, w opinii Izby,
o tym, że były to działania pozorne, stanowiące jedynie pretekst do uzyskania zgody na przejściowe odstępstwa od wymaganych
norm, w celu przedłużenia funkcjonowania spółki. Przeprowadzane co kwartał przez powiatowego lekarza weterynarii kontrole
prac dostosowawczych wskazywały na systematyczną ich realizację, tymczasem niektóre zadania w ogóle nie były prowadzone.
Zarząd spółki wyjednał w MSP 5,9 mln zł pomocy publicznej drogą podwyższenia kapitału zakładowego. Nie pomogła ona
odzyskać płynności finansowej ani uzyskać zdolności do generowania zysków. W ocenie kontrolerów, MSP bezkrytycznie przyjmowało informacje zarządu firmy dotyczące spodziewanych efektów tego wsparcia. Udzielenie pomocy publicznej okazało się
krokiem niegospodarnym i źle ukierunkowanym, pozwoliło ledwie przedłużyć agonię zakładów. Faktycznymi jej beneficjentami
okazały się banki, które dzięki uruchomieniu tych środków zdołały wycofać pieniądze pożyczone ZM Płock SA.
Nierzetelne prognozy zarządu dotyczące spodziewanych wyników spółki wpłynęły na decyzje walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które czterokrotnie, bez przeprowadzenia wnikliwej analizy, decydowało o kontynuowaniu działalności przez ZM
Płock SA. Przedłużanie jej egzystencji powiększyło tylko o 11 mln zł straty zakładu. Świadczy to o nierzetelnym sprawowaniu
nadzoru nad firmą przez Ministra Skarbu Państwa, którego reprezentanci zasiadali w radzie nadzorczej spółki.
W efekcie braku zdecydowanej i kompetentnej reakcji na pogarszająca się sytuację ekonomiczno-finansową spółki, doszło
do jej upadłości.

Wa¿niejsze wnioski
– usprawnienie procedur prywatyzacyjnych, w tym dotyczących wyboru
doradcy;
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– rzetelne wykonywanie nadzoru
weterynaryjnego;
– dokonywanie ocen perspektyw
ekonomicznych dalszego funkcjonowania podmiotów gospodarczych

w przypadkach odrzucania ofert potencjalnych inwestorów w postępowaniach
prywatyzacyjnych.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja w drodze
oddania przedsiębiorstwa
do odpłatnego korzystania

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości prywatyzacji
przedsiębiorstw dokonywanej przez
organy założycielskie w latach 20002007.

Kontrolą objęto Ministerstwo Skarbu
Państwa, urzędy wojewódzkie: dolnośląski, kujawsko-pomorski, łódzki,
małopolski, mazowiecki i wielkopolski
oraz 21 spółek.

Synteza

W latach 1990-2007, spośród 2.283 przedsiębiorstw objętych prywatyzacją
bezpośrednią, ponad 60% zostało oddanych do odpłatnego korzystania spółkom.
W objętym kontrolą okresie lat 2000-2007 sprywatyzowano w tym trybie 185 przedsiębiorstw. NIK, mimo stwierdzonych
uchybień, dobrze ocenia przebieg przekształceń własnościowych w drodze oddania przedsiębiorstw w leasing pracowniczy.
Spółki osiągały po prywatyzacji na ogół korzystne wyniki finansowe, a 29 z nich swe zobowiązania wobec Skarbu Państwa
zrealizowało z wyprzedzeniem.
Prywatyzacji bezpośredniej dokonuje w imieniu Skarbu Państwa organ założycielski, m.in. gdy z wnioskiem o zawarcie umowy
o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania wystąpią dyrektor przedsiębiorstwa i rada pracownicza. Zarządzenie
o prywatyzacji w tej formie musi uzyskać zgodę ministra właściwego ds. Skarbu Państwa lub działającego w jego imieniu
dyrektora delegatury Ministra Skarbu Państwa.
Po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa dokonywane jest jego wykreślenie z rejestru przedsiębiorców, a oddanie do odpłatnego
korzystania następuje przez zawarcie umowy między Skarbem Państwa a przejmującymi. Może ona zostać rozwiązana przed
terminem na jaki została podpisana, gdy zobowiązany nienależycie wykonuje powinności wynikające z tego aktu. Z ustaleń
kontroli wynika, że tylko w 14 przypadkach umowy zostały rozwiązane. Głównym powodem było zaleganie przez spółki
z wymaganymi płatnościami.
Kontrolerzy w większości pozytywnie ocenili czynności prywatyzacyjne organów założycielskich. Główne zarzuty Izby do przebiegu procesu przygotowywania prywatyzacji i zawierania umów, to nadmierne wydłużanie postępowań, brak analiz skutków
zastosowania alternatywnych ścieżek przekształceniowych, określanie w umowach leasingowych postanowień dotyczących
zobowiązań spółek niezgodnie z rezultatami analiz przedprywatyzacyjnych oraz powoływanie przedstawicieli Skarbu Państwa
do rad nadzorczych prywatyzowanych przedsiębiorstw bez określania dla nich zadań i obowiązków.
Za niecelowe, nierzetelne i niegospodarne NIK uznała postępowania podejmowane w trakcie przygotowywania do oddania
trzech podmiotów, których organem założycielskim był Minister Skarbu Państwa. W rezultacie nieprawidłowości popełnionych
przez MSP doszło do zaniżenia przychodów Skarbu Państwa z prywatyzacji o ok. 11 mln zł. Z kolei nierzetelne dokumentowanie
procesów prywatyzacyjnych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim uniemożliwiło dokonanie ich oceny. Udostępnione niekompletne akta skłoniły NIK do negatywnej opinii, m.in. co do tolerowania przez organ założycielski równoczesnego pełnienia
przez dyrektorów przedsiębiorstw także funkcji prezesów spółek pracowniczych. Osoby takie znajdowały się, zdaniem NIK,
w sytuacji konfliktu interesów, ponieważ w interesie spółki było minimalizowanie wartości przedsiębiorstwa przyjmowanej
w umowie prywatyzacyjnej, stanowiącej podstawę do naliczania opłat za korzystanie z niego.
Kontrola wykazała, że nie we wszystkich przypadkach przeprowadzonych prywatyzacji dokonano uaktualnienia wpisów
w księgach wieczystych. Brak w umowach prywatyzacyjnych stosownych zapisów o konieczności spełnienia tego obowiązku
naruszał postanowienia ustawy o księgach wieczystych.

Wa¿niejsze wnioski
– uporządkowanie dokumentacji prywatyzacyjnej w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim;
– zapewnienie skutecznego nadzoru
nad prywatyzowanymi przedsiębior-

stwami i wyeliminowanie przypadków
pełnienia funkcji w przejmowanych
przedsiębiorstwach i powstających
spółkach przez te same osoby;
– uaktualnienie w księgach wieczystych wpisów dotyczących praw
do nieruchomości Skarbu Państwa
wchodzących w skład przedsiębiorstw

oddanych do odpłatnego korzystania;
– wycofanie przedstawicieli Skarbu
Państwa zasiadających w radach nadzorczych spółek pracowniczych, które
przejęły przedsiębiorstwa do odpłatnego
korzystania.
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Tytu³ kontroli
Organizowanie
i finansowanie
regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich

Cel

Zakres

Ocena organizowania regionalnych
kolejowych przewozów pasażerskich
przez samorządy województw oraz
prawidłowości wykorzystania środków
publicznych na finansowanie tych
przewozów.

Kontroli poddano 16 urzędów marszałkowskich i 4 przewoźników –
spółki z o.o.: PKP Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, PKP Warszawską Kolej Dojazdową oraz PKP
Szybką Kolej Miejską w Trójmieście.

Izba negatywnie oceniła organizowanie przez samorządy województw pasażerskich
przewozów regionalnych. Nie posiadały one kompleksowej wiedzy o dotowanej
przez siebie działalności oraz o wykorzystywaniu przez przewoźników środków otrzymywanych w ramach dofinansowania.
Do organizowania i realizacji pasażerskich przewozów regionalnych, na mocy ustawy o komercjalizacji PKP, powołana została spółka PKP Przewozy Regionalne. W 2004 r. zmieniono zasady finansowania tych przewozów. Stały się one zadaniami
własnymi województw, finansowanymi z ich dochodów własnych.
Spółka świadczy usługi publiczne, toteż ceny biletów skalkulowane zostały nie na zasadach komercyjnych, lecz poniżej rzeczywistych kosztów. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, różnice między kosztami wykonywania przewozów a przychodami
powinno pokrywać państwo. Aby umożliwić samorządom realizowanie tego zadania zwiększono ich dochody własne, podwyższając udziały w przychodach z CIT i PIT.
Izba negatywnie oceniła działalność samorządów województw jako organizatorów pasażerskich kolejowych przewozów
regionalnych. Ujawnione nieprawidłowości wystąpiły praktycznie na wszystkich etapach ich realizacji, a więc przy ustalaniu
zapotrzebowania na przewozy, wyborze przewoźników, opracowywaniu planów połączeń kolejowych oraz dokonywaniu przez
samorządy oceny i kontroli wykonania usług transportowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizowania regionalnych przewozów pasażerskich, obowiązek ustalania
zapotrzebowania na kolejowe przewozy pasażerskie ciąży na samorządach wojewódzkich. Kontrolerzy stwierdzili jednak, że nie
miały one organizacyjnego przygotowania do wypełnienia tego zadania. W konsekwencji samorządowcy zdawali się w tym względzie
na opinie kolejarzy, nie sprawdzając wiarygodności otrzymywanych od nich danych – przede wszystkim dotyczących liczby podróżujących i kosztów przewozów. NIK uznała, że postępowanie takie było niewłaściwe pod względem legalności i rzetelności.
Wyboru przewoźników – stwierdziła Izba – samorządy dokonywały z reguły z pominięciem trybu przewidzianego w przepisach
o zamówieniach publicznych. Ani jedna z 69 skontrolowanych umów między samorządami województw a przewoźnikami
o wykonywanie przewozów pasażerskich nie spełniała w pełni warunków prawa krajowego i wspólnotowego. W żadnej z nich
nie określono też precyzyjnie wskaźników oceny jakości usług przewozowych. Nadto, umowy te zawierano z reguły ze zwłoką
sięgającą 6-17 miesięcy w stosunku do wymaganych terminów. Kontrolerzy ujawnili też przypadki formalnego zawierania umów
w ostatnich dniach ich obowiązywania, a nawet po tym okresie.
Kontrola wykazała, że nie powstały warunki do wdrożenia przepisów Unii Europejskiej, pozwalających na pełne rekompensowanie przewoźnikom kosztów ponoszonych na świadczenie usług publicznych. Przewoźnicy nie posiadali systemów księgowych pozwalających
na rzetelne wyliczenie kosztów na poszczególnych liniach, samorządowcy zaś nie dysponowali mechanizmami weryfikowania tych
danych. Samorządy nie orientowały się, jak wykorzystywane są ich środki przekazywane w ramach dotacji, nie egzekwowały bowiem
od przewoźników pełnych i rzetelnych sprawozdań finansowych. Nie kontrolowały również kolei pod kątem prawidłowości wykorzystania
dotacji. W niepełnym zakresie dokonywały też oceny wywiązywania się przewoźników z zawartych umów. Zaniechania te dotyczyły
zarówno jakości świadczonych usług, jak też ich rozliczania. Realizacja dwóch kontrolowanych umów między samorządami a PKP
PR nosiła znamiona przestępstwa – m.in. w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano droższą ofertę zakupu szynobusu.
W opinii NIK, organizatorzy przewozów regionalnych nie zapewnili mieszkańcom usług odpowiedniej jakości. Mankamentem był
zwłaszcza brak koordynacji połączeń kolei regionalnych z kursami innych przewoźników. Ten brak skomunikowania stanowił,
w ocenie Izby, przyczynę zmniejszania się liczby pasażerów podróżujących PKP PR.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ustalanie potrzeb przewozowych na
podstawie analiz sytuacji rynkowej;
– dokonywanie wyboru przewoźników
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zgodnie z przepisami dotyczącymi
zamówień publicznych;
– systematyczne kontrolowanie rozliczeń finansowych przewoźników;
– opracowanie koncepcji funkcjonowania połączeń regionalnych i okre-

ślenie optymalnego układu linii;
– sfinalizowanie prac nad ustawą
o transporcie publicznym, regulującą
m.in. zasady organizowania i wspierania
przez organy administracji zbiorowego
transportu pasażerskiego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Finansowanie budowy
infrastruktury portowej
oraz dróg zapewniających
dostęp do portów morskich

Ocena działalności administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
PKP Polskich Linii Kolejowych SA
i zarządów morskich portów, związanej
z pozyskiwaniem i wykorzystaniem
środków finansowych przeznaczonych
na poprawę stanu technicznego infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich.

Kontrolą objęto b. Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, urzędy miejskie
w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu, urzędy morskie
w Gdyni, Słupsku, Szczecinie, zarządy
morskich portów Elbląg SA, Gdańsk
SA, Gdynia SA, Szczecin i Świnoujście
SA, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Synteza

Mimo stałego wzrostu planowanych wydatków, skontrolowani inwestorzy nie
wykorzystywali w pełni dostępnych środków, w tym pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej, na finansowanie rozwoju infrastruktury portowej. Wprawdzie udało im się zahamować proces dalszej dekapitalizacji tego majątku, ale ich starania nie wpłynęły znacząco na poprawę stanu technicznego urządzeń. Zdaniem Najwyższej
Izby Kontroli, która – mimo tych nieprawidłowości – pozytywnie oceniła działalność badanych podmiotów, ogranicza to szanse
poprawy konkurencyjności polskich portów na międzynarodowym rynku usług transportowych.
Jednym ze skutków opóźnień w realizacji zadań rzeczowych może być utrata części środków z funduszy unijnych. W końcu
czerwca 2007 r. ich beneficjenci otrzymali zaledwie 30,9% całkowitej kwoty dofinansowania projektów, natomiast ostateczny
terminem złożenia wniosków o refundację środków pomocowych UE upływa 30 czerwca 2008 r.
W latach 2004-2006 badane jednostki wydatkowały ponad 2,3 mld zł na budowę, modernizację i utrzymanie infrastruktury
portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich. Przyznano im także 1,5 mld zł środków pomocowych na
dofinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych. Większość z nich wykorzystała zaledwie 75% dostępnych środków
finansowych, co wynikało m.in. z nieterminowego zakończenia inwestycji, konieczności wykupu gruntów, a w przypadku
projektów współfinansowanych z funduszy UE – ze skomplikowanej i czasochłonnej procedury refundacji wydatków.
W połowie 2007 r. obiekty infrastruktury portowej, zwłaszcza w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej,
były zużyte w ok. 60 proc. W fatalnym stanie technicznym znajdowały się linie kolejowe prowadzące do portów morskich.
Z tego powodu w latach 2004-2007 na liniach eksploatacyjnych wprowadzono liczne ograniczenia, w wyniku których czas jazdy
pociągów wydłużył się o 44%. Kontrolujący zwrócili uwagę, że do portów koleją przewożono 36,8% ogółu ładunków, a w portach
w Szczecinie i Świnoujściu wskaźnik ten wynosił 61,4% masy towarowej. Z braku dostępu kolejowego do portu w Kołobrzegu,
w 2006 r. przeładowano tam tylko 164 tys. ton towarów, chociaż możliwości szacuje się na 500 tys. ton rocznie.
W ocenie NIK, jedną z przyczyn złego stanu technicznego infrastruktury kolejowej była zbyt mała pomoc ze środków publicznych
na jej utrzymanie. Według danych unijnych z 2005 r., w Polsce wynosiła ona 2 tys. euro rocznie na jeden kilometr linii, a np.
w Czechach 6 tys. euro, we Francji 52 tys. euro.
Połowa z 90 km zbadanych dróg prowadzących do portów była w złym lub niezadowalającym stanie technicznym. Modernizacji
wymagały też obiekty infrastruktury umożliwiające dostęp do nadbrzeży portowych od strony morza – tory wodne, kotwicowiska,
latarnie morskie oraz falochrony zewnętrzne. Zmianę wielkości i struktury przeładunków utrudniały zbyt płytkie baseny portowe,
niewystarczająca długość i dopuszczalne obciążenie nadbrzeży, dróg i placów składowych.
Ograniczenie przez stronę rosyjską żeglugi statków do i z portu Elbląg przez Cieśninę Pilawską na Morze Bałtyckie spowodowało,
że od maja 2006 r. praktycznie port ten nie funkcjonuje. W 2006 r. przeładowano w nim zaledwie 0,6 tys. ton towarów.

Wa¿niejsze wnioski
– skrócenie okresu przygotowania
i realizacji inwestycji;

– wzmocnienie nadzoru nad wykorzystaniem środków z funduszy Unii
Europejskiej;
– zapewnienie pełnej możliwości żeglugi z portu Elbląg na Morze Bałtyckie;

– umożliwienie pełnej działalności
eksploatacyjnej portu w Kołobrzegu.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizowanie przez Prezesa
Urzędu Komunikacji
Elektronicznej zadań
w zakresie regulacji rynku
usług telekomunikacyjnych

Ocena wykonywania przez Prezesa
UKE zadań dotyczących kształtowania
prawidłowej współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wspierania
konkurencji i równego traktowania
podmiotów tej branży.

Kontrolą objęto Urząd Komunikacji
Elektronicznej.

NIK pozytywnie oceniła wykonywanie przez Prezesa UKE zadań kontrolnych, związanych z regulowaniem współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi
oraz polegających na nakładaniu kar pieniężnych. Opinia ta dotyczy w szczególności wydawania decyzji ustalających pozycję
znaczącą operatorów, rozstrzygania sporów między nimi oraz wprowadzania ofert ramowych dostępu telekomunikacyjnego.
Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. (już uchylone) stanowiło, że jeżeli udział operatora w rynku danej usługi telekomunikacyjnej
wynosił co najmniej 25%, Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (poprzednika UKE) ustalał w drodze decyzji, że
podmiot ten jest operatorem o znaczącej pozycji rynkowej. Kontrolerzy stwierdzili, iż analizy mające na celu wyznaczenie operatorów zajmujących znaczącą pozycję oraz ustalenie, czy na 18 rynkach telekomunikacyjnych, zdefiniowanych w rozporządzeniu
ministra infrastruktury w sprawie określenia rynków właściwych podlegających analizie przez Prezesa URTiP, występuje
skuteczna konkurencja, zostały wszczęte i większości zakończone w terminach zakreślonych ustawą.
W okresie objętym kontrolą (lata 2004-2006) Prezes UKE ustalił na poszczególnych rynkach znacząca pozycję: PTK Centertel, Polskiej Telefonii Cyfrowej, Polkomtel SA, i dwukrotnie Telekomunikacji Polskiej SA. Podstawowym kryterium tych
postanowień był udział spółek w rynku świadczenia usług, oscylujący wokół 90-100%. W decyzjach Prezes UKE nałożył na
operatorów o znaczącej pozycji szereg obowiązków regulacyjnych, m.in. równego, pozbawionego dyskryminacji traktowania
przedsiębiorców telekomunikacyjnych i oferowanie im jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach świadczenia usług. W ten sposób Urząd miał nadzieję przeciwdziałać antykonkurencyjnym poczynaniom, takim jak odmowa lub
utrudnianie operatorom alternatywnym dostępu do sieci. Nakazał też operatorom sieci komórkowych ustalanie opłat z tytułu
dostępu w oparciu o ponoszone koszty.
Wyniki kontroli jednoznacznie potwierdziły, że polski rynek telefonii stacjonarnej nadal zdominowany jest przez jednego operatora.
Udział TP SA w tym segmencie usług telekomunikacyjnych wynosi 81%, gdy tymczasem największy operator w Niemczech
skupia w swych rękach 44% rynku, a w Wielkiej Brytanii – 48%. Konsekwencją faktycznego braku konkurencji są wysokie ceny
miesięcznych abonamentów za telefon stacjonarny w Polsce, wynoszące średnio około 9 euro, podczas gdy w kilkakrotnie od
nas bogatszej Holandii jest to 8,4 euro, a we Włoszech – 7,8 euro. Wysokie ceny dostępu do Internetu powodują z kolei, że
w Polsce do szerokopasmowego Internetu podłączonych jest 21,6% gospodarstw domowych, zaś w Wielkiej Brytanii – 52%,
a we Francji – 48%.
Kontrola ujawniła jednocześnie, że zarówno w URTiP jak i w UKE większość postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji regulacyjnych prowadzono przewlekle, co powodowało, iż ustawowe terminy załatwiania spraw nie
były dotrzymywane. Badania wykazały, że spośród 33 postępowań prowadzonych w i instancji, w 27 terminy przekroczone
zostały średnio o 335 dni, a w rekordowym przypadku o 980 dni. Półroczne opóźnienia zanotowano też w postępowaniach
odwoławczych. Także wszystkie postępowania rozstrzygające spory między operatorami i zmierzające do ustalenia warunków
współpracy między nimi zostały wydane z opóźnieniem od 20 do 528 dni. Jednym z powodów tego stanu rzeczy była, w opinii
NIK, trudna sytuacja kadrowa urzędu regulacyjnego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ustabilizowanie sytuacji kadrowej
Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
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– usprawnienie i skrócenie czasu
prowadzenia postępowań administracyjnych, poprzedzających wydanie przez
Prezesa UKE decyzji regulacyjnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie
środków pomocowych
Unii Europejskiej
na modernizację
wybranych linii kolejowych
o podstawowym znaczeniu

Ocena przygotowania i realizacji przez
ministra właściwego ds. transportu
(instytucji pośredniczącej) oraz PKP
Polskie Linie Kolejowe SA (beneficjenta
końcowego) wybranych projektów
modernizacji linii kolejowych, współfinansowanych z Funduszu Spójności.

Kontrolę przeprowadzono w b. Ministerstwie Transportu oraz w spółce
PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

W latach 2000-2006 Polska miała do wykorzystania ze środków Funduszu Spójności ponad 5,6 mld euro, z tego na projekty w sektorze transportu kolejowego,
mające służyć rozwojowi Transeuropejskich Sieci Transportowych, zaplanowano 1,1 mld euro. Do końca 2006 r. cała przyznana Polsce kwota została rozdysponowana. Wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych zależy jednak
od odpowiedniego tempa ich wydatkowania, a także rozstrzygnięcia podstawowych problemów związanych z realizacją
inwestycji. Oceniając pozytywnie działania podjęte przez oba kontrolowane podmioty Izba zwraca uwagę, że stwierdzone
nieprawidłowości mogą spowodować nieosiągnięcie celu głównego – dostosowania rodzimej infrastruktury kolejowej do
standardów europejskich, określonych w umowach o głównych międzynarodowych liniach kolejowych (AGC) oraz ważnych
międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących (AGTC). Dotyczy to przede wszystkim
przyjęcia w realizowanych projektach rozwiązań dopuszczających istnienie w jednym poziomie skrzyżowań dróg kolejowych
z innymi ciągami komunikacyjnymi.
Kontrola wykazała, że minister właściwy ds. transportu nie wprowadził skutecznego systemu zarządzania środkami z unijnego
funduszu i kontroli ich wykorzystania, o czym świadczyło m.in. podejmowanie decyzji nieprzewidzianych w procedurach kontroli
ex ante zamówień publicznych. Minister nie przestrzegał też terminów przygotowywania kwartalnych planów kontroli zamówień
publicznych. Mimo że był zobowiązany przekazywać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie każdego kwartału
wyciągi z planu takich kontroli Ministrowi Gospodarki i Pracy oraz Ministrowi Rozwoju Regionalnego, to, z 10 zbadanych,
w terminie przekazano tylko jeden, a pozostałe z opóźnieniem przekraczającym nawet 70 dni.
Także sektorowy urzędnik zatwierdzający nie dotrzymywał terminów opracowywania i przesyłania Ministrowi Finansów
(instytucji płatniczej) raportów z postępu realizacji projektów. Zdaniem NIK, przyczyną opóźnień była zbytnia szczegółowość
stosowanych procedur.
NIK odnotowała odstępstwa od zaplanowanego zakresu rzeczowego realizacji projektów, polegające na zmniejszeniu liczby
obiektów inżynieryjnych. Wprawdzie w świetle zasad przyjętych w Podręczniku procedur nie stanowiły one nieprawidłowości,
natomiast mogą przyczynić się do tego, że zagrożone będzie osiągnięcie celu przewidzianego dla danego projektu. W przypadku modernizacji linii kolejowej Siedlce – Terespol ograniczenie prac nie gwarantuje uzyskania podstawowego parametru
eksploatacyjnego, tj. prędkości 120/160 km na godzinę, stosownie do umów europejskich AGC i AGTC.
Nieosiągnięcie tego celu grozi utratą części dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Spójności lub całkowitym ich
pozbawieniem. Kontrolujący stwierdzili, że na etapie planowania i projektowania modernizacji wspomnianego odcinka, jak
również wnioskowania o zmianę decyzji Komisji Europejskiej przyznającej pomoc dla projektu unowocześnienia linii kolejowej
Siedlce – Terespol, spółka PKP PLK niewystarczająco oszacowała ryzyko wzrostu cen materiałów, robót budowlanych oraz
sprzętu. W rezultacie koszty realizacji inwestycji będą znacznie wyższe od przewidzianych do współfinansowania z unijnego
funduszu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyspieszenie prac związanych
z przygotowaniem do realizacji projektów finansowanych z Funduszu Spójności, tak aby zapewnić wykorzystanie
wszystkich dostępnych środków;

– szybkie zakończenie prac nad
„Podręcznikiem procedur zarządzania
Funduszem Spójności dla PKP PLK
SA”, niezbędnym do uregulowania wewnętrznych zasad zarządzania i kontroli
środków Funduszu Spójności.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Sprawność instytucjonalna
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad
w realizacji zadań
ustawowych

Ocena sprawności działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
– centrali i jej oddziałów terenowych
– w wykonywaniu zarządu drogami
krajowymi oraz realizacji zadań związanych z przygotowywaniem, budową
i przebudową dróg krajowych, w tym
autostrad i dróg ekspresowych.

Kontrolą objęto: Centralę Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
9 jej oddziałów oraz Ministerstwo
Transportu, przekształcone w trakcie
trwania badań w Ministerstwo Infrastruktury.

Synteza

Izba negatywnie oceniła przygotowanie organizacyjne i kadrowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do skutecznej realizacji obowiązków – pełnienia funkcji zarządu dróg krajowych oraz organu
zarządzającego ruchem na tych drogach. Organizacja GDDKiA nie została dostosowana do zakresu czynności Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Ustawa o drogach publicznych zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wykonywania 49 szczegółowych zadań. Struktura Dyrekcji nie uwzględnia jednak tego zakresu obowiązków. Regulamin organizacyjny centrali GDDKiA
nie wyznaczył w niej komórek organizacyjnych, które mogłyby wspierać generalnego dyrektora w realizacji 14 zamierzeń, wśród
nich tak istotnych jak współpraca z organami samorządu przy rozbudowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej, zatwierdzanie
organizacji ruchu, kontrola prawidłowości stosowania znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej. W rezultacie prace w tej mierze
albo stały w miejscu, albo też odnotowywano w nich postępy zdecydowanie niedostateczne. Dopiero pod wpływem ustaleń
kontroli NIK do podjęcia niektórych z nich wyznaczone zostały odpowiednie jednostki organizacyjne generalnej dyrekcji.
W opinii NIK, struktura GDDKiA jest niesprawna i niewydolna, a odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań rozmyta.
Generalna dyrekcja odpowiada zarówno za utrzymanie sieci dróg krajowych, jak i za budowę nowych – w tym autostrad. Rozszerzaniu katalogu obowiązków generalnego dyrektora nie towarzyszył wzrost środków przeznaczanych na funkcjonowanie
generalnej dyrekcji, nie została też przeprowadzona racjonalizacja zatrudnienia. Przyznanych ustawą budżetową na 2006 r.
dodatkowych 200 etatów nie zostało w całości obsadzonych, a jedną z przyczyn były niekonkurencyjne wynagrodzenia – choćby
w stosunku do stawek oferowanych przez przedsiębiorstwa budownictwa drogowego.
Zdaniem NIK, Generalna Dyrekcja w swym obecnym kształcie utraciła organizacyjne możliwości prowadzenia dużych inwestycji
drogowych. Nie będzie zatem w stanie wykorzystywać środków unijnych, przyznawanych na dostosowywanie polskiej infrastruktury drogowej do stanu zapewniającego pełną integrację z układami komunikacyjnymi pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Sprawność instytucjonalną GDDKiA ograniczały także bariery prawne, a przepisy niektórych ustaw – w szczególności prawa
o zamówieniach publicznych i prawa ochrony środowiska – w istotny sposób hamowały tempo budowy dróg. Wymagania
formalne umożliwiały przeciąganie w nieskończoność przygotowywania inwestycji drogowych, a nieprecyzyjne procedury
pozwalały zwycięzcom przetargów odwlekać rozpoczęcie prac.
Kontrolerzy stwierdzili, że GDDKiA nie wykorzystywała planowanych środków na budowę i utrzymanie dróg, pochodzących
z budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego i z Unii Europejskiej. Wydatki poniesione w 2007 r. na te cele przez
generalną dyrekcję wyniosły 10,7 mld zł i były o 9,4% niższe od zaplanowanej kwoty. Barierą uniemożliwiającą optymalne
wykorzystywanie będących do dyspozycji funduszy było m.in. niedostosowanie systemu finansowania budowy dróg do wymogów skutecznego zarządzania, co powodowało rozproszenie kompetencji decyzyjnych zarówno na etapie planowania, jak
i wykorzystania tych sum.

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie do Regulaminu organizacyjnego GDDKiA wszystkich zadań
nałożonych na generalnego dyrektora
i stworzenie warunków systemowych

32

dla ich realizacji;
– dostosowanie zatrudnienia i organizacji pracy GDDKiA do potrzeb odpowiadających zakresowi jej działania;
– przeprowadzenie reorganizacji
GDDKiA drogą podziału na część odpowiedzialną za budowę dróg i autostrad
oraz nadzorującą utrzymanie dróg;

– opracowanie projektów spójnych
regulacji prawnych dotyczących planowania, warunków przygotowania
i realizacji priorytetowych inwestycji
drogowych;
– opracowanie spójnego modelu
finansowania budowy autostrad i dróg
oraz ich utrzymania.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stan techniczny
i przygotowanie kolejowych
obiektów dworcowych do
obsługi pasażerów

Ocena przygotowania dworców kolejowych przez zarządców infrastruktury
i przewoźników do obsługi pasażerów
oraz dostępności urządzeń stacyjnych
dla osób niepełnosprawnych.

Kontrolą objęto 265 dworców, a także:
Polskie Koleje Państwowe SA i jej
jednostki organizacyjne – 11 oddziałów
gospodarowania nieruchomościami,
Oddział Dworce Kolejowe i 6 podległych
mu rejonów dworców, PKP Polskie Linie
Kolejowe SA i 20 podległych jej zakładów
linii kolejowych, PKP Intercity Sp. z o.o.,
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., PKP
Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.,
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej.

NIK negatywnie oceniła zarządców infrastruktury dworcowej za niedostateczne
przygotowanie kolejowych obiektów dworcowych do obsługi pasażerów, zwłaszcza
osób niepełnosprawnych. Podobną opinię sformułowała wobec przewoźników pasażerskich, którzy nie zapewnili podróżnym
godnych i bezpiecznych warunków pobytu na dworcach. Tory kolejowe w zarządzie PKP PLK liczą ponad 19 tys. km długości. Położonych jest przy nich 1.896 dworców, w tym 1.134 czynne stacje kolejowe, zaś pozostałe 762 to obiekty wyłączone
z eksploatacji, przy których jednak wciąż zatrzymują się pociągi pasażerskie.
Na terenie stacji kolejowych działalność związaną z obsługą pasażerów prowadzi od 2 do 6 podmiotów: PKP zarządza budynkami dworcowymi, PKP PLK ma w swej pieczy dworcową infrastrukturę liniową – m.in. perony, tunele i kładki nad torami,
PKP Telekomunikacja kolejowa dba o urządzenia do prezentowania informacji dźwiękowej i świetlnej, PKP Energetyka
odpowiedzialna jest za oświetlenie terenów przylegających do dworców, a co najmniej jedno z towarzystw przewozowych
podstawia składy pasażerskie. Każdy dworzec opleciony jest więc siecią funkcjonujących na nim spółek, których działania
powinny służyć podróżnym.
Wyniki kontroli NIK wskazują niedwuznacznie, że zarządcy infrastruktury – PKP i PKP PLK – nie zapewnili utrzymania obiektów
dworcowych w stanie zadowalającym. Ulegały one systematycznej degradacji technicznej, funkcjonalnej i estetycznej. W 2007 r.
remonty objęły zaledwie 12% czynnych dworców. W rezultacie, w 39 spośród skontrolowanych obiektów kasy biletowe zostały
oznakowane nieczytelnie, w 40 nie było poczekalni, w 112 – tablic informujących o rozkładzie jazdy, a 103 nie posiadały
węzłów sanitarnych bądź brakowało do nich dostępu. Budynki dworcowe w większości przypadków okazały się zniszczone
i zaniedbane, elewacja 69 z nich była poważnie uszkodzona, brudna i pomazana graffiti. Mimo daleko posuniętej dewastacji
peronów, kolej mogła rocznie wyasygnować środki na ich remonty sięgające co najwyżej 30% potrzeb. W opinii NIK, przy tak
skromnym zaangażowaniu finansowym nie mogło być mowy o poprawie standardu obsługi pasażerów.
Kontrolerzy niezwykle krytycznie ocenili też przystosowanie dworców do obsługi osób niepełnosprawnych. Nie były przeprowadzane
ich przeglądy pod względem organizacyjnego i funkcjonalnego przygotowania dla tej grupy podróżnych. W latach 2001-2007, PKP
objęły takimi badaniami jedynie 57 obiektów. W rezultacie tylko kilka stacji można było uznać za przyjazne dla niepełnosprawnych,
którzy w pozostałych musieli pokonywać bariery architektoniczne i transportowe, m.in. brak było okienek kasowych ze wzmacniaczami głosu, sprawnych schodów ruchomych bądź wind, ułatwiających im poruszanie się po dworcach. Brakowało też parkingów
i odpowiednich toalet. Do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane było tylko 2,3% kursującego taboru.
W opinii NIK, minister właściwy ds. transportu potrzeby osób niepełnosprawnych korzystających z transportu kolejowego
traktował marginalnie. W opracowanej przez niego i przyjętej przez Radę Ministrów Polityce transportowej państwa na lata
2006-2025 likwidacja barier transportowych i architektonicznych dla niepełnosprawnych korzystających z kolei nie była rekomendowana jako priorytet.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie pasażerom bezpieczeństwa na dworcach i w pociągach;
– rzetelne planowanie i realizacja prac
remontowych na stacjach kolejowych;

– przeznaczanie na remonty obiektów stacyjnych środków finansowych
umożliwiających doprowadzenie ich do
zadowalającego stanu;
– podjęcie kompleksowych działań
w celu dostosowania dworców do po-

trzeb pasażerów niepełnosprawnych;
– objęcie polityką państwa problematyki transportu koleją osób niepełnosprawnych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Działalność administracji
publicznej w zakresie
zapewnienia jakości robót
wykonywanych na drogach
publicznych

Ocena działalności administracji rządowej dotyczącej zapewnienia właściwej
jakości robót związanych z budową,
przebudową, remontami, utrzymaniem
i ochroną dróg.

Kontrolę przeprowadzono w 16 oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, 16 zarządach
dróg wojewódzkich oraz w wybranych
zarządach dróg powiatowych i w miastach na prawach powiatu.

W ocenie NIK, administracja właściwa w sprawach drogownictwa nie zapewniła
należytej jakości robót prowadzonych na drogach publicznych. Nieprawidłowości
w działaniu skontrolowanych podmiotów rzutowały w pierwszym rzędzie na wykonawstwo. Wady, usterki i niedoróbki kontrolerzy
NIK stwierdzili w przeszło połowie badanych inwestycji.
Najmniej zastrzeżeń Izba wniosła do procesu przygotowania dokumentacji przetargowej kontrolowanych inwestycji, obejmującej
m.in. specyfikacje wykonania i odbioru robót. Przygotowane dokumenty na ogół prawidłowo określały wymogi techniczne,
jakie powinny spełniać drogi i ich usytuowanie, a umowy z wykonawcami z reguły należycie zabezpieczały interesy prawne
i finansowe zamawiających, przewidywały m.in. okresy gwarancji i rękojmi oraz naliczanie kar umownych za niedoróbki
i nierzetelne wykonawstwo.
NIK stwierdziła jednak, że przepisy dotyczące dróg publicznych są bardzo rozproszone – można je znaleźć w 38 ustawach oraz
w 83 aktach wykonawczych do nich. Zagadnienia związane z budową, remontami i ochroną dróg opisane są w ponad 1.100
Polskich Normach oraz ujęte w około 100 wytycznych, zaleceniach i katalogach. Ciągle jednak istnieją w naszym systemie
duże odstępstwa od norm europejskich z zakresu budownictwa drogowego.
W ocenie NIK, jakość prac drogowych była zdecydowanie zła, w najlepszym razie niezadowalająca. Zaledwie po upływie
dwóch lat od odbioru końcowego wystąpiły liczne usterki i wady. Przyczyn takiego stanu rzeczy NIK upatruje przede wszystkim
w niskiej skuteczności nadzoru inwestorskiego, sprawowanego przez skontrolowane jednostki, zarówno na etapie wykonywania
robót, jak i ich odbioru. W przypadku niemal 40% skontrolowanych odbiorów końcowych wykonawcy nie przedłożyli zarządom
dróg kompletu wymaganych dokumentów, zaś inwestorzy nawet nie próbowali egzekwować od wykonawców wypełnienia tego
obowiązku. Brak kompletu dokumentów – określonych precyzyjnie w umowach bądź specyfikacjach technicznych – uniemożliwiał dokonanie rzetelnej oceny realizacji udzielonego zamówienia. Zdaniem NIK stwarza to warunki do wystąpienia zjawisk
o charakterze korupcyjnym.
Stwierdzone przez kontrolerów nieprawidłowości świadczą nie tylko o niedomaganiu nadzoru, ale także o słabości całego
systemu kontroli wewnętrznej w badanych podmiotach. Audytorzy wewnętrzni z reguły nie badali zagadnień związanych
z jakością prowadzonych prac drogowych, co pozbawiało szefów jednostek wiarygodnych informacji o skali i przyczynach
występowania nieprawidłowości oraz o ich charakterze.
Skala ujawnionych przez Izbę usterek i niedociągnięć w prowadzeniu inwestycji drogowych daje powód do przypuszczeń, że
będą one wymagały wcześniejszych niż pierwotnie projektowano remontów, a zatem wyłożenia dodatkowych, nieprzewidzianych środków na ich utrzymanie. Nadto, organa drogowe narażają się w ten sposób na skuteczne na ogół pozwy kierowców
i pieszych, którzy uszkodzili pojazdy bądź doznali obrażeń z powodu zaniedbania przez zarządców obowiązku utrzymywania
dróg we właściwym stanie technicznym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– znowelizowanie obowiązujących
rozporządzeń ministrów transportu
i gospodarki morskiej oraz infrastruktury w celu uaktualnienia, uproszczenia
i ujednolicenia przepisów dotyczących
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wymagań technicznych w budownictwie
drogowym;
– przyspieszenie wprowadzania na
nasz grunt europejskich norm z zakresu
budownictwa drogowego;
– wzmocnienie przez zarządców
dróg publicznych systemu kontroli
wewnętrznej;

– uwzględnianie w planach pracy
audytu wewnętrznego badania jakości
robót drogowych;
– poprawa funkcjonowania nadzoru inwestorskiego, skuteczniejsze egzekwowanie należytej jakości robót drogowych
na etapie ich realizacji i odbioru.

Tytu³ kontroli
Nadawanie stopni i tytułu
naukowego

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wykorzystywania
przez publiczne szkoły wyższe uprawnień do nadawania stopni naukowych
oraz ocena wykonywania zadań przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów.

Kontrolą objęto: Centralną Komisję
do Spraw Stopni i Tytułów oraz 29
publicznych szkół wyższych.

Izba, pomimo stwierdzenia pewnych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła wykorzystywanie przez skontrolowane szkoły wyższe uprawnień do nadawania stopni
naukowych oraz działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych posiada 109 szkół wyższych, 57 placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
oraz 52 instytuty naukowo-badawcze. W objętych kontrolą Izby uczelniach, w 2006 r. stopień doktora uzyskało prawie 2,4 tys.
osób – w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,4% więcej, doktora habilitowanego 415 osób – wzrost o 6,5%, zaś tytuł naukowy otrzymało 259 osób – o 6,2% mniej. Przyczyn niewielkiego wzrostu liczby uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych NIK
upatruje m.in. w coraz mniejszych nakładach finansowych na badania własne placówek naukowych.
Izba stwierdziła, że w większości spośród skontrolowanych uczelni efekty kształcenia na studiach doktoranckich, mierzone
procentem osób, które uzyskały stopień doktora, w stosunku do rozpoczynających naukę, były skromne. Tylko w 2 uczelniach
przekraczały one 40%, w pozostałych wahały się między 1,6% a 20%. Środowisko akademickie sygnalizowało małe zainteresowanie studiami doktoranckimi.
Uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym, nadaje szkołom wyższym
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Kontrolujący
ustalili, że tryb uzyskiwania stopni był w przeważającej większości przypadków zgodny z zasadami określonymi w ustawie
oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności
w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu profesora. Jednak w 38% kontrolowanych uczelni stwierdzili nieprawidłowości, polegające m.in. na braku rejestracji dat wniosków o wszczęcie postępowań lub
sporządzenie recenzji. Ujawnili też przypadki podejmowania przez rady wydziałowe uchwał o przyjęciu i ogłoszeniu terminu
obrony prac doktorskich, mimo iż doktoranci nie złożyli jeszcze wszystkich wymaganych egzaminów. Zdarzały się też przypadki
wywieszania ogłoszeń o obronie prac, mimo braku uchwał o przyjęciu rozpraw i dopuszczeniu ich do obrony.
Izba zwróciła także uwagę, że zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym, w postępowaniach dotyczących nadania
stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego,
co m.in. oznacza, że do zaskarżania decyzji wydanych w tych postępowaniach stosuje się przepisy o zaskarżaniu decyzji
administracyjnych do sądu administracyjnego. Tymczasem kontrola ujawniła, że w pracy Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytułów zasada owa często nie była respektowana, nie dotrzymywano sześciomiesięcznych terminów podejmowania uchwał
o przedstawieniu kandydatów do nadania tytułu profesora bądź jego odmowie, czy o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. CKSST w większości skontrolowanych przez NIK postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnych nie
stosowała przepisów Kpa.
Kontrolujący stwierdzili wreszcie, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów nie dostosowała swego statutu do wymogów
ustawy o stopniach i tytule naukowym. Nie określiła zatem szczegółowych zasad powoływania recenzentów w przewodach
habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, a także wyrażania opinii o zatrudnianiu na uczelniach na stanowiskach profesora nadzwyczajnego osób nieposiadających stopnia doktora habilitowanego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie przestrzegania trybu
uzyskiwania stopni naukowych, zgodnie
z postanowieniami ustawy o stopniach
i tytule naukowym;

– ustalenie przyczyn niewielkiej efektywności kształcenia na studiach doktoranckich;
– wydawanie rozstrzygnięć w formie
przewidzianej przepisami kpa i przestrzeganie ustawowych terminów ich

podejmowania w postępowaniach przed
Centralną Komisją do Spraw Stopni
i Tytułów.
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Tytu³ kontroli
Działalność placówek
naukowych Polskiej
Akademii Nauk

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań określonych
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk
przez PAN oraz jej placówki naukowe
i inne jednostki organizacyjne.

Kontrolą objęto 26 jednostek, w tym
Kancelarię Polskiej Akademii Nauk,
18 placówek naukowych oraz 7 innych
jednostek organizacyjnych Akademii.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych nieprawidłowości – pozytywnie
oceniła realizację przez Polską Akademię Nauk i pozostałe skontrolowane placówki
zadań związanych z prowadzeniem badań naukowych, kształceniem kadry naukowej oraz współdziałaniem ze szkołami
wyższymi i innymi instytucjami naukowymi. Jej zastrzeżenia dotyczyły w szczególności niewykonania przez Zgromadzenie
Ogólne Akademii obowiązku sprawowania nadzoru nad całokształtem działalności PAN drogą podejmowania uchwał wiążących
organy Akademii. Zgromadzenie to nie przyjęło ponadto rocznych sprawozdań z działalności Akademii za lata 2003-2005,
mimo iż taki obowiązek wynika z ustawy o Polskiej Akademii Nauk. W rezultacie owego zaniechania prezes PAN przedstawiał
prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania z działalności PAN bez uprzedniego ich przegłosowania przez członków
krajowych Akademii.
Dwa z siedmiu wydziałów Akademii nie dokonywały okresowych ocen placówek naukowych. Pozostałe wydziały, z braku
ogólnie obowiązujących procedur oceny jednostek badawczych, stosowały zróżnicowany tryb ich oceniania. Izba zwraca
uwagę, iż nie miały one wypracowanych zasad postępowania po wystawieniu oceny, w szczególności procedury odwoławczej oraz trybu egzekwowania zaleceń wydziału w razie skierowania wniosków pod adresem kierownictwa placówki. W co
trzeciej placówce naukowej stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu przez rady naukowe ustawowego obowiązku oceny
aktywności naukowej pracowników.
Krytyczne uwagi Izba zgłosiła do gospodarowania przez Akademię majątkiem trwałym, sprawozdania finansowe PAN za lata
2003-2006 nie odzwierciedlały bowiem rzeczywistej wartości jej majątku. Przede wszystkim brak było wyceny gruntów będących w wieczystym użytkowaniu lub stanowiących własność Akademii. Kancelaria PAN nie dysponowała pełną dokumentacją
nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu Akademii i jej placówek, chociaż taki obowiązek wynika z regulaminu Kancelarii, przyjętego uchwałą Prezydium PAN z 1997 r. Dopiero w lipcu 2006 r. przeprowadzono po raz pierwszy inwentaryzację
rzeczowych składników majątku Akademii, ale tylko pozostającego w bezpośrednim zarządzie PAN – jako osoby prawnej.
W końcu 2006 r. wartość majątku PAN wynosiła 327,1 mln zł, w tym gruntów ponad 32,1 mln zł. Mimo iż zgodnie z ustawą
o Polskiej Akademii Nauk z 1996 r. przyznanie instytutom osobowości prawnej pozwala im mieć własny majątek, przez ponad
10 lat od jej uchwalenia PAN nie przekazała żadnemu z instytutów nieruchomych skadników majątkowych – budynków, budowli
i gruntów. Instytuty otrzymały mienie nieruchome w drodze umów użyczenia na czas nieoznaczony.
NIK krytycznie oceniła gospodarowanie składnikami majątkowymi, stanowiącymi własność PAN, użyczonymi lub przekazanymi
w zarząd skontrolowanym jednostkom. W części z nich stwierdzono nieprawidłowości przy zawieraniu umów o wynajem lub
dzierżawę, polegające na dysponowaniu użyczonym przez PAN majątkiem w sposób wykraczający poza zakres udzielonych
przez prezesa PAN upoważnień. Placówki te np. przekazywały w dzierżawę grunty i wynajmowały budynki na czas nieokreślony,
podczas gdy prezes Akademii do 2005 r. ustalił możliwość pobierania pożytków przez czas określony. W kilku jednostkach
odnotowano brak dbałości o przekazane mienie, w wyniku czego doprowadzono do jego dewastacji, a także opieszałe dochodzenie należności z tytułu zawartych umów najmu lub dzierżawy oraz umieszczanie w nich klauzul o przysługującym najemcom
prawie pierwokupu – co było zaciąganiem zobowiązań w imieniu PAN bez stosownych ku temu upoważnień.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie realizacji przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii
Nauk ustawowych obowiązków, w tym
sprawowania nadzoru nad jej funkcjo-
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nowaniem oraz przyjmowania rocznych
sprawozdań z działalności Akademii;
– ujednolicenie procedur dokonywania
przez wydziały Polskiej Akademii Nauk
oceny placówek naukowych;
– rozważenie przekazania na własność

nieruchomości lub w wieczyste użytkowanie gruntów instytutom PAN;
– dysponowanie majątkiem, będącym
w zarządzie lub użyczeniu jednostek
PAN w granicach upoważnień udzielonych przez jej prezesa.

Tytu³ kontroli
Realizacja obowiązku
nauki przez młodzież
w wieku 16-18 lat

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Ministra Edukacji
Narodowej zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, związanych
z obowiązkiem nauki przez młodzież
w wieku 16-18 lat, a także prawidłowości
wdrażania przez starostwa powiatowe
i miasta na prawach powiatu projektów
wyrównywania szans edukacyjnych
młodzieży wiejskiej drogą przyznawania
jej stypendiów.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Komendzie
Głównej Ochotniczych Hufców Pracy
oraz trzech komendach wojewódzkich
OHP.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku szkolnym 2005/2006 aż
81,8 tys. młodzieży w wieku 16-18 nie pobierało obowiązkowej nauki w szkołach.
Z kolei według danych wykazanych przez szkoły, młodzieży tej było 55 tys. Minister Edukacji Narodowej – nadzorując
i koordynując wykonywanie nadzoru pedagogicznego – nie uwzględnił jednak tej problematyki w przyjmowanych corocznie
podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa i nie żądał od kuratorów oświaty informacji w kwestiach
związanych z wypełnianiem obowiązku nauki.
Prowadzona przez resort edukacji baza danych o liczbie uczącej się młodzieży, wprowadzona do Systemu Informacji Oświatowej w latach 2005/2006 i 2006/2007, była niekompletna i niezgodna ze stanem faktycznym, co stwierdziła NIK w trakcie
kontroli przeprowadzonej w ministerstwie w 2005 r. Minister, mając informacje o tych rozbieżnościach, nie powiadomił jednak
o nich gmin.
NIK zwróciła uwagę, że Minister Edukacji Narodowej nie zrealizował wniosku sformułowanego po przeprowadzonej w 2006 r.
w Ministerstwie Edukacji i Nauki kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, który dotyczył nowelizacji
ustawy o systemie oświaty, mającej ułatwić gminom kontrolę wypełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18
lat. Mimo deklaracji, do końca października 2007 r. w projekcie nowelizacji ustawy nie znalazły się przepisy zobowiązujące
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność oświatową oraz pracodawców do
powiadamia gmin o liczbie uczniów pobierających naukę zamieszkałych na ich terenie.
W latach szkolnych 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej w wieku 16-18 lat,
będącej w trudnej sytuacji materialnej, służył system pomocy stypendialnej, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu
Socjalnego i budżetu państwa. W badanych jednostkach samorządu terytorialnego skorzystało z niej 6.876 uczniów. W roku
szkolnym 2004/2005 stypendia wypłacano w drodze refundacji wydatków poniesionych przez uczniów; w następnym roku
szkolnym dopuszczono możliwość pobierania stypendium w formie zaliczkowej, pod warunkiem przedłożenia przez ucznia
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych i uzyskania promocji.
NIK pozytywnie oceniła realizację przez Komendę Główną OHP i komendy wojewódzkie projektu pn. Twoja wiedza – Twój
sukces. Projektem objęto ponad 19 tys. osób w wieku 15-24 lat, z których prawie 11 tys. stanowiła młodzież w wieku 15-18
lat, narażona na wykluczenie z systemu edukacji. Zastrzeżenia NIK dotyczyły braku odpowiedniego monitorowania, kontroli
i nadzoru nad przestrzeganiem warunków wprowadzania w życie projektu. Zdaniem Izby, mimo braku wyodrębnionej ewidencji księgowej, przyjęte w Komendzie Głównej OHP zasady ewidencjonowania wydatków umożliwiały wydzielenie środków
poniesionych na realizację projektu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rzetelne wywiązywanie się gmin
z obowiązku przekazywania do bazy
Systemu Informacji Oświatowej danych
o liczbie młodzieży realizującej obowiązek nauki;

– przygotowanie projektu nowelizacji
ustawy o systemie oświaty, zobowiązującej
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
oraz innych podmiotów prowadzących
kształcenie w formach umożliwiających naukę, do powiadomienia gmin
o spełnianiu tego obowiązku przez za-

mieszkałych na ich terenie absolwentów
gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat;
– wyodrębnienie w ewidencji księgowej wydatków związanych z realizacją
projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych

Cel

Zakres

Ocena realizowania przez szkoły
niepubliczne dla młodzieży i dorosłych
ustawowych zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz spełniania warunków organizacyjnych i finansowych do
realizacji tych zadań.

Kontrolą objęto 44 jednostki w 9 województwach: 23 szkoły dla młodzieży,
17 szkół dla dorosłych oraz 4 organy
prowadzące szkoły.

NIK pozytywnie oceniła działalność szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży. Negatywnie natomiast wypowiedziała się o funkcjonowaniu
szkół dla dorosłych, przede wszystkim ze względu na niską efektywność prowadzonego przez nie kształcenia.
W większości szkół dla młodzieży osiągane były dobre wyniki, a przeważająca część uczniów uzyskiwała promocję do następnej
klasy. Izba nie sformułowała krytycznych opinii dotyczących efektywności kształcenia w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, zwróciła natomiast uwagę na istotne nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół niepublicznych dla dorosłych. Na 17
skontrolowanych placówek, w 12 kontrola ujawniła istotne braki w ewidencji dotyczącej rekrutacji, dokumentowania procesu
dydaktycznego i klasyfikowania słuchaczy. NIK szczególnie negatywnie oceniła proces rekrutacji. W większości szkół dla
dorosłych nie egzekwowano od kandydatów niezbędnych dokumentów – świadectw uprawniających do kontynuowania nauki
w danej szkole i zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania nauczanego zawodu.
Kontrola niedwuznacznie wykazała, że postępowanie takie nie musiało być dziełem przypadku, bowiem zasadniczym celem szkół
było zapisanie jak największej liczby osób. Jednocześnie szkoły dla dorosłych niejako z góry zakładały bardzo dużą absencję
na zajęciach, w momencie zapisów składane były nawet oświadczenia usprawiedliwiające przyszłe nieobecności. Przyjmowano
także podania o automatyczne zapisanie na ten sam semestr na wypadek jego niezaliczenia. Kontrolerzy stwierdzili, że w jednej
ze szkół promocji nie uzyskało ponad 90% słuchaczy i wszystkich zapisano powtórnie. W skrajnych przypadkach szkołę ukończyło
1,5% przyjętych, a w trzech szkołach dla dorosłych żaden z absolwentów nie zdał egzaminu zawodowego.
Wyniki kontroli sugerują, że niepubliczne placówki oświatowe dla dorosłych obok edukacyjnego, mają także dla potencjalnych uczniów
walor wybitnie pozaszkolny. Wpis do księgi słuchaczy każdej szkoły dla dorosłych uprawnia do uzyskania odroczenia służby wojskowej
na czas nauki, zwalnia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 26 roku życia w razie wykonywania
pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług. Osoby, które uzyskały wpis, objęte są ubezpieczeniem
zdrowotnym, korzystają też z ulg w przejazdach autobusami i kolejami. Wielokrotne rozpoczynanie nauki było korzystne zarówno dla
słuchaczy, jak i dla samych szkół. Ograniczanie absencji nie leżało w interesie organów prowadzących te placówki, ponieważ niska
frekwencja na zajęciach pozwalała oszczędzić na wynajmie sal lekcyjnych i na angażowaniu nauczycieli.
Budżet szkół niepublicznych składa się z dotacji przyznawanej przez samorząd, czesnego oraz z opłat jednorazowych. Udział
dotacji w budżetach szkół był zróżnicowany i wahał się od 26% do nawet 100%. Kontrola wykazała, że 3 szkoły dla młodzieży
oraz 4 szkoły dla dorosłych pokrywały koszty swej działalności wyłącznie z dotacji podmiotowej. W szkołach dla dorosłych było
to możliwe przy zapisywaniu największej liczby chętnych i tolerowaniu absencji. Jednocześnie kontrolerzy stwierdzili, że 25%
badanych szkół pobrało dotację w nadmiarze, a 5 szkół, zawyżając we wnioskach kierowanych do organów samorządowych
liczbę uczniów, dopuściło się wyłudzenia dotacji ze środków publicznych.
W połowie skontrolowanych szkół żaden z nauczycieli obowiązkowych zadań edukacyjnych nie prowadził zajęć na podstawie
stosunku pracy, wykonywali oni bowiem swe zadania na podstawie umów cywilnoprawnych – np. o dzieło. A przecież zatrudnienie nauczycieli jest jednym z warunków uzyskania uprawnień szkoły publicznej. Organy prowadzące szkoły niepubliczne
nie inwestowały też w rozwój nauczycieli. Jedna ze szkół przeznaczyła w ciągu roku na ten cel 15 zł.
Kontrola ujawniła także przypadki prowadzenia zajęć przez nauczycieli nieposiadających kwalifikacji ustalonych rozporządzeniem MENiS i niewłaściwej realizacji planów nauczania – m.in. w oparciu o nieaktualne programy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie mechanizmów uniemożliwiających uzyskiwanie przez szkoły niepubliczne dotacji w nadmiernej
wysokości;
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– zapobieganie nadawaniu uprawnień
szkół publicznych placówkom, których
efektywność kształcenia jest niezadowalająca;
– rozważenie odrębnego uregulowania
zasad tworzenia i funkcjonowania szkół
niepublicznych dla dorosłych.

Tytu³ kontroli
Przeciwdziałanie
zjawiskom patologii
w szkołach i placówkach
oświatowych

Cel

Zakres

Ocena działań podejmowanych w celu
zapobieżenia zjawiskom patologii
przez szkoły, młodzieżowe ośrodki
wychowawcze, ośrodki socjoterapii,
publiczne poradnie psychologicznopedagogiczne, a także organy je
prowadzące.

Kontrolą objęto 55 jednostek: 22 szkoły
publiczne, 8 publicznych poradni psychologiczno-oświatowych, 5 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 3
młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz
9 gmin i 8 powiatów w województwach
lubelskim, małopolskim, mazowieckim,
podlaskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

W latach szkolnych 2005/2006 i 2006/2007 we wszystkich objętych kontrolą placówkach miały miejsce wulgarne zachowania uczniów wobec nauczycieli i kolegów,
bójki i szarpaniny, kradzieże i wymuszenia, fizyczne i psychiczne znęcanie się nad rówieśnikami, spożywanie alkoholu i używanie
substancji psychoaktywnych (narkotyków i leków). Z ankiety przeprowadzonej przez kontrolujących wynika, że najwięcej
problemów wychowawczych przysparzała młodzież uczęszczająca do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Zdaniem NIK – która, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniła działania wspomnianych placówek mające zapobiegać
patologii wśród młodzieży szkolnej – nagannym zjawiskom sprzyjało m.in. tolerowanie przez rodziców i dyrekcje szkół wagarów, stwierdzone w połowie szkół podstawowych i gimnazjów. Niekontrolowanie realizacji przez uczniów ich podstawowego
obowiązku, czyli regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, jest sprzeczne z ustawą o systemie oświaty.
Z uczniami, których zachowania miały cechy patologiczne oraz wykazującymi objawy nieprzystosowania społecznego rozmowy
dyscyplinujące prowadzili wychowawcy klasy, pedagodzy lub psychologowie. W uzasadnionych przypadkach uczniowie tacy
byli poddawani indywidualnemu procesowi wychowawczemu, a w skrajnych – przenoszeni do innej klasy lub szkoły. Problematykę zapobiegania zjawiskom patologii wszystkie szkoły uwzględniły w obowiązkowych programach wychowawczych oraz
szkolnych programach profilaktyki.
Szkoły współpracowały z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów, z policją, oraz strażą miejską, jeżeli – w ich ocenie
– naganne zachowanie charakteryzowało się znacznym stopniem społecznego zagrożenia. Kilka z nich wprowadziło obowiązek
noszenia przez uczniów identyfikatorów, a w kilkunastu zainstalowano kamery, monitorujące zarówno wnętrze budynku, jak
i bezpośrednio przyległy do niego teren. Szkoły w realizacji ich funkcji wychowawczych wspomagały poradnie psychologicznopedagogiczne, ale kilka z nich nie określiło zasad współpracy ze szkołami i innymi placówkami. Zdaniem Izby, brak dostatecznej
liczby psychologów i pedagogów w szkołach i placówkach oświatowych nie dawał gwarancji prawidłowej realizacji przez nie
zadań związanych ze skutecznym przeciwdziałaniem zjawiskom patologii.
Ze względu na przewlekły tryb wydawania skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków socjoterapii,
a także opieszałość starostw w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do umieszczenia w placówce oraz skuteczne ukrywanie się nieletnich przed policją, znaczna część miejsc w tych placówkach pozostawała niewykorzystywana przez co najmniej
3 miesiące. NIK stwierdziła ponadto, że kilka ośrodków zaniechało sporządzania indywidualnych programów terapeutycznych
lub resocjalizacyjnych oraz wyboru najskuteczniejszych form pomocy, chociaż taki obowiązek określono w rozporządzeniu
Ministra Edukacji i Sportu w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Mimo wzrostu liczby młodzieżowych ośrodków wychowawczych w ostatnich czterech latach, nie powołano w nich szkół
podstawowych i zawodowych dla dziewcząt upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ani nie zapewniono w nich miejsc
dla nieletnich objętych pierwszym programem edukacyjnym, tj. klas I-III. W dalszym ciągu sądy kierują do tych ośrodków
nieletnich uzależnionych od alkoholu, środków psychotropowych oraz po szpitalnym leczeniu psychiatrycznym, chociaż nie
są one przygotowane do udzielania pomocy już uzależnionym – a jedynie zagrożonym tą patologią.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznej kontroli
realizacji obowiązku szkolnego;
– sporządzanie indywidualnych progra-

mów terapeutycznych lub resocjalizacyjnych dla wszystkich wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych lub socjoterapii.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie systemu
awansu zawodowego
nauczycieli

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez organy administracji rządowej i samorządowej
systemu awansu zawodowego nauczycieli oraz efektów jego funkcjonowania jako istotnego elementu reformy
oświatowej.

Kontrolę przeprowadzono w 50 podmiotach: Ministerstwie Edukacji Narodowej,
kuratoriach oświaty w województwach:
śląskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, mazowieckim i dolnośląskim, w 28 publicznych szkołach i zespołach szkół w tych
województwach oraz w 14 jednostkach
samorządu terytorialnego.

Wprowadzony w 2000 r. system awansu nauczycieli przyczynił się do podwyższenia
ich kwalifikacji zawodowych, a w ślad za nimi do uzyskania wyższego wynagrodzenia przez osoby, które uzyskały kolejne stopnie awansu. W latach 2000-2007 nastąpił wzrost przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia nauczycieli z 1.885 zł do 2.837 zł. O ile w poprzednim systemie najwyższą płacę zasadniczą nauczyciel mógł
otrzymać dopiero po 30 latach pracy, to w obecnym jest to możliwe już po 10 latach. Obowiązujące przepisy przewidują sukcesywne uzyskiwanie przez nauczycieli kolejnych stopni awansu, jednak początkowo odstąpiono od tej zasady. W rezultacie
w 2000 r. ok. 75% nauczycieli, zatrudnionych na podstawie mianowania, z mocy prawa uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, a następnie część z nich, w stosunkowo krótkim czasie, nauczyciela dyplomowanego. Przyjęte rozwiązania prawne
przyczyniły się do uzyskania w 2008 r., przez 40% nauczycieli, stopnia nauczyciela dyplomowanego (przy istniejącej dynamice
może nastąpić wzrost tej grupy nauczycieli do około 70% w latach 2012-2013).
NIK oceniając pozytywnie system awansu zawodowego nauczycieli stwierdziła, iż wymaga on jednak dalszego doskonalenia,
m.in. ściślejszego powiązania z jakością nauczania w szkołach. Niezbędny jest także skuteczny nadzór ministra i kuratorów
oświaty nad prawidłowym wdrażaniem nowych rozwiązań.
W części komisji w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dwóch kuratoriach oświaty i 11 jednostkach samorządu terytorialnego,
rozpatrujących wnioski o uzyskanie stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, nie powołano ekspertów o specjalności
zawodowej wnioskodawcy, co było niezgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Ujawniono nieterminowe rozpatrywanie przez resort edukacji wniosków o wpis na listę ekspertów wchodzących w skład komisji
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych lub skreślenie z niej. Minister, naruszając obowiązujące przepisy, w części postępowań
nie wydał decyzji o odmowie wpisu na taką listę oraz nie weryfikował jej. Z kolei uzasadnienia większości podpisanych przez
niego decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nie spełniały wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Mimo że w latach 2003-2007 do ministerstwa wpłynęło prawie 1,4 tys. odwołań od decyzji kuratorów w sprawach
awansu zawodowego, ministerstwo przeprowadziło tylko 11 kontroli w kuratoriach oświaty; przy czym resort nie sprawdzał
wykonania zaleceń pokontrolnych.
Kuratoria oświaty nie zawsze delegowały swoich przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych, w rezultacie wzięli oni udział
jedynie w części posiedzeń takich gremiów, powołanych przez organy prowadzące, co stanowiło naruszenie ustawy – Karta
Nauczyciela. Większość objętych badaniem jednostek samorządu terytorialnego nie zapewniła nauczycielom przeciętnych
średnich wynagrodzeń, wymaganych ustawą – Karta Nauczyciela, zwłaszcza nauczycielom stażystom i kontraktowym. Znaczna
liczba organów prowadzących nie wykorzystała w latach 2003-2007 środków w łącznej wysokości 2,9 mln zł na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Niewykorzystane środki, z naruszeniem ustawy – Karta Nauczyciela, zostały przeznaczone na bieżące wydatki, m.in. na poprawę bazy dydaktycznej w szkołach, wynagrodzenia nauczycieli i zakup pomocy
naukowych. Badania ankietowe, w których wzięła udział połowa kadry nauczającej w skontrolowanych szkołach wykazały, że
dwie trzecie respondentów bardzo dobrze lub dobrze oceniło funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– zapewnienie właściwego składu
ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli w komisjach kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych;

– zagwarantowanie nauczycielom
stażystom miesięcznego wynagrodzenia
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja i finansowanie
studiów podyplomowych
w publicznych szkołach
wyższych

Ocena organizacji kształcenia podyplomowego z uwzględnieniem jego
jakości, warunków realizacji zajęć
dydaktycznych, finansowania kosztów
organizacji i ustalania wysokości opłat
pobieranych od studentów.

Kontrolą objęto Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz 26
publicznych szkół wyższych nadzorowanych przez ten resort.

NIK pozytywnie, mimo istotnych nieprawidłowości, oceniła organizację, prowadzenie
i finansowanie studiów podyplomowych w skontrolowanych szkołach. W 23 spośród
nich plany i programy nauczania realizowano zgodnie ze standardami kształcenia, bądź minimalnymi wymogami programowymi. Tak było w wypadku studiów podyplomowych dających nauczycielom wykształcenie pedagogiczne, przygotowujących
do pracy w szkołach specjalnych i ośrodkach specjalnych, a także dających uprawnienia do wykonywania zawodu lub uzyskania licencji zawodowej w specjalnościach zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie
nimi oraz organizacji pomocy społecznej. Standardy takie, względnie minimalne wymogi nie zostały natomiast opracowane
w dziedzinach: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, muzealnictwo, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, rozwój
zasobów ludzkich, programy i projekty rynku pracy, a także uprawniających do uzyskania uprawnień urbanisty i głównego
księgowego jednostek sektora finansów publicznych.
W roku akademickim 2007/2008 studia podyplomowe zgromadziły ponad 123 tys. słuchaczy na uczelniach państwowych. Izba
miała zastrzeżenia do trybu naboru na niektóre z nich. Do połowy skontrolowanych szkół, wbrew zasadzie ustalonej prawem
o szkolnictwie wyższym, na studia takie przyjmowano osoby, które nie posiadały pełnego wyższego wykształcenia. Zezwalały
na to zarówno uczelniane regulaminy studiów podyplomowych, jak i zarządzenia rektorów.
Senaty 8 kontrolowanych uczelni uchwaliły regulaminy studiów podyplomowych dopiero w rok po wejściu w życie prawa
o szkolnictwie wyższym, trzech szkół po 2 latach, zaś władze jednej uczelni do czasu zakończenia kontroli ciągle nie dopełniły
tego obowiązku. Senaty 17 szkół wyższych nie ustaliły dotychczas dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni
wytycznych do wykonywania podstawowych zadań, w tym kształcenia w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy.
W ośmiu skontrolowanych uczelniach nie były przestrzegane wewnętrzne regulaminy porządkujące tok studiów podyplomowych. Stwierdzone przez inspektorów NIK nieprawidłowości dotyczyły m.in. dokumentowania wykonania zadań dydaktycznych,
wymiaru godzinowego zajęć, zasad powoływania poszczególnych edycji studiów podyplomowych oraz sporządzania kosztorysów i uruchamiania środków na sfinansowanie określonych kursów. W co trzeciej spośród skontrolowanych placówek nie
prowadzono ewidencji przychodów i kosztów z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.
W latach 2005-2007 przychody ze studiów podyplomowych wyniosły 451,2 mln zł, natomiast ich koszty zamknęły się sumą
359 mln zł. Izba pozytywnie oceniła finansowanie przez uczelnie studiów podyplomowych, kontrolerzy zwrócili jednak uwagę,
że w trzech kontrolowanych szkołach w koszty kształcenia podyplomowego księgowane były pozycje nie ujęte w kosztorysach
wstępnych lub nie wynikające z umów zawartych z wykładowcami. Prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na senaty uczelni
obowiązek określania szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym za kształcenie w ramach
studiów podyplomowych, a także ustalenia trybu i warunków zwalniania z owych opłat. Dwie spośród skontrolowanych przez
NIK uczelni nie przyjęły takiego dokumentu, w jednej zaś ulgi w opłatach przyznawane były uznaniowo.
Kontrola wykazała, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie określił warunków wydawania i wzorów dyplomów, nie wykonując tym samym delegacji ustawowej. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudził też brak właściwego nadzoru ministerstwa nad
uczelniami w kwestii prowadzenia przez nie studiów podyplomowych. W szczególności resort nie miał pełnego rozeznania,
czy szkoły prowadzą kursy podyplomowe w zakresie związanym z kierunkami prowadzonych przez nie studiów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rozważenie podjęcia prac legislacyjnych celem określenia standardów
nauczania lub określenia minimalnych
wymagań programowych dla wszystkich dyscyplin nauczanych na studiach
podyplomowych;

– kwalifikowanie na studia podyplomowe tylko osób legitymujących się
dyplomem wyższej uczelni;
– określenie przez uczelnie zasad
pobierania i zwalniania z opłat za studia
podyplomowe;
– ustalenie przez senaty wytycznych
dla rad podstawowych jednostek orga-

nizacyjnych w zakresie kształcenia;
– wydanie przez MNiSW rozporządzenia określającego warunki wydawania
dyplomów i ich wzory.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie Polski do
organizacji finałowego
turnieju Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej UEFA EURO
2012

Ocena realizacji, koordynacji, nadzorowania i finansowania zadań związanych z przygotowaniami Polski do
organizacji EURO 2012, realizowanych
przez właściwe organy administracji
publicznej oraz działające na ich zlecenie inne jednostki.

Kontrolą objęto ministerstwa: Sportu
i Turystyki, Rozwoju Regionalnego,
Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Generalną Dyrekcję Dróg
Publicznych i Autostrad i 6 jej oddziałów,
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PP
„Porty Lotnicze”, PL.2012 Spółkę z o o.,
Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
oraz urzędy miast-gospodarzy EURO,
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, Górnośląskie Towarzystwo
Lotnicze SA i porty lotnicze Kraków-Balice, Poznań-Ławica, Gdańsk i Wrocław.

Komitet Wykonawczy UEFA podjął 18 kwietnia 2007 r. decyzję o przyznaniu Polsce
i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012. Umowa w sprawie organizacji Turnieju
Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, między UEFA a federacjami piłkarskimi Polski i Ukrainy podpisana została 2 maja
2007 r. Określono w niej wymagania, związane z organizacją EURO 2012. NIK pozytywnie oceniła stan przygotowań do tej imprezy, zarówno jeśli chodzi o realizację zadań, od których bezpośrednio zależy powodzenie EURO 2012 – budowę i modernizację
stadionów, przygotowanie centrów pobytowych dla drużyn piłkarskich i hoteli dla potrzeb UEFA, jak i zaawansowanie zamierzeń
częściowo tylko związanych z organizacją mistrzostw, dotyczących sieci drogowej, kolejowej, lotniczej i hotelowej. Podstawowym
aktem prawnym regulującym kwestie związane z organizacją EURO 2012 jest ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Określiła ona m.in. warunki projektowania budów i prowadzenia remontów
stadionów oraz wznoszenia innych obiektów niezbędnych do przeprowadzenia EURO 2012, a także sposoby finansowania
realizowanych przedsięwzięć. Ich wykaz, znajdujący się w rozporządzeniu Rady Ministrów, zawiera 94 pozycje infrastruktury stadionowej, drogowej, kolejowej i lotniczej. Uchwała Rady Ministrów ustanawiająca program pod nazwą „Przygotowanie i wykonanie
przedsięwzięć EURO 2012” nie spełniła upoważnienia ustawowego, gdyż sprecyzowała wieloletni plan realizacji tylko sześciu
inwestycji stadionowych. Celem przygotowania i wykonania zamierzeń EURO 2012, wymieniona ustawa przewidziała tworzenie
spółek celowych. Minister Sportu i Turystyki utworzył dwie takie spółki – PL.2012, której powierzył koordynowanie i nadzorowanie
wszystkich przedsięwzięć EURO 2012, oraz „Narodowe Centrum Sportu” z myślą o przygotowaniu i wykonaniu zadań związanych
z budową Stadionu Narodowego w Warszawie i obiektów towarzyszących wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
W opinii NIK, dotychczasowe rezultaty działań związanych z EURO 2012 wskazują na potrzebę wzmocnienia przez Radę Ministrów i Ministra Sportu i Turystyki nadzoru i koordynacji nad realizacją zadań. W szczególności niezbędne jest takie uzupełnienie
wieloletniego programu przygotowań do EURO 2012, by określał on całokształt przedsięwzięć, wskazywał organy odpowiedzialne
za poszczególne zadania, zawierał harmonogram ich realizacji oraz szacunkowe koszty, w tym wielkość angażowanych środków
budżetowych. Mimo ogólnie pozytywnej oceny stanu przygotowań do EURO 2012, kontrolerzy natknęli się także na nieprawidłowości. W działaniu spółki PL.2012 polegały one m.in. na nieprzedłożeniu ministrowi harmonogramu realizacji powierzonych
zadań. Z kolei spółka Narodowe Centrum Sportu zbyt późno podjęła koordynację inwestycji infrastrukturalnych w rejonie Stadionu
Narodowego, co stworzyło ryzyko niedotrzymania terminów realizacji tego zamierzenia. Prezydenci dwóch miast nie uzgodnili
planów wykorzystania stadionów po zakończeniu turnieju, co może wpłynąć na koszty ich późniejszego utrzymania, zaś wszyscy
gospodarze nie opracowali koncepcji organizacji ruchu podczas trwania mistrzostw. Kontrola wykazała też, iż w przepisach prawa
nie zostały określone kompetencje Ministra Sportu i Turystyki do nadzoru nad realizacją przedsięwzięć EURO 2012 oraz sposoby
realizacji zadań powierzonych spółce PL.2012, dotyczące nadzoru nad całością przygotowań do mistrzostw.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie zmian i uzupełnień aktów
prawnych, związanych z przygotowaniami do mistrzostw;
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– egzekwowanie od spółek celowych
Skarbu Państwa realizacji powierzonych
zadań zgodnie z harmonogramami;
– przygotowanie we współpracy
z prezydentami miast-gospodarzy zaktualizowanego wykazu przedsięwzięć oraz

uzupełnień do programu przygotowania
Polski do EURO 2012;
– uzgodnienie planów wykorzystania
nowych stadionów po zakończeniu
EURO 2012.

Tytu³ kontroli
Osiąganie przez
Marynarkę Wojenną
zdolności obronnych
wynikających z procesu
planowania obronnego
Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego
(NATO) (poufna)

Cel

Zakres

Ocena planowania i realizacji w latach
2005-2006 zadań związanych z osiąganiem przez Marynarkę Wojenną
zdolności obronnych wynikających
z uzgodnień w ramach planowania
obronnego NATO.

Kontrolą objęto Ministerstwo Obrony
Narodowej i Dowództwo Marynarki
Wojennej.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stan realizacji zobowiązań podjętych
przez Polskę wobec NATO. W latach 2005-2006 Marynarka Wojenna nie
osiągnęła poziomu zdolności obronnych, wynikającego z przyjętych zobowiązań, głównie z powodu opóźnień i rozbieżności
między planowanym a realizowanym zakresem zadań w ramach celów Sił Zbrojnych NATO 2004.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyeliminowanie powtarzającego się
podejmowania zobowiązań wobec NATO
bez uprzedniego, starannego rozpoznania merytorycznych i finansowych
możliwości ich realizacji;
– podjęcie systematycznych działań na rzecz wyposażenia Marynarki
Wojennej w okręty spełniające współczesne wymagania oraz zapewnienie
im racjonalnych zapasów wojennych
środków bojowych, zgodnie z zadaniami
narodowymi, a także sojuszniczymi
zobowiązaniami.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Działania Ministra
Spraw Wewnętrznych
i Administracji na rzecz
ścisłego współdziałania
Policji, Straży Granicznej
i Państwowej Straży
Pożarnej poprzez integrację
ich systemów łączności
i informatyki (poufna)

Ocena funkcjonowania systemów
łączności i informatyki w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży
Pożarnej, ich współdziałania z wykorzystaniem użytkowanych systemów,
a także działań podejmowanych przez
ministra właściwego ds. wewnętrznych
w celu zespolenia systemów łączności
i informatyki wskazanych służb.

Kontrolą objęto 34 jednostki: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji,
Komendę Główną Straży Granicznej,
Komendę Główną Państwowej Straży
Pożarnej oraz wybrane komendy
wojewódzkie Policji, Straży Pożarnej
i oddziały Straży Granicznej.

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła działania kolejnych ministrów spraw
wewnętrznych i administracji, podejmowane w latach 2004-2005 oraz I półroczu
2006 r. w celu zintegrowania systemów łączności w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Z podobną
oceną spotkało się nieutworzenie ogólnokrajowego systemu łączności radiowej według standardów TETRA dla potrzeb służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Kontrola wykazała, że Policja, Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna
utrzymują i eksploatują systemy łączności, które pozwalają im na wykonywanie ustawowych zadań, ale nie wspomagają
w oczekiwanym stopniu działań wymagających współpracy między służbami i nie uwzględniają w wystarczającym zakresie
postępu technologicznego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wdrożenie koncepcji budowy ogólnopolskiego, wspólnego systemu
łączności radiowej dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
oraz przyjęcie optymalnych rozwiązań
dotyczących wspólnej łączności.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie funkcji
prewencyjnych
przez dzielnicowych
w Policji

Cel

Zakres

Ocena wykonywania funkcji prewencyjnych przez dzielnicowych w wybranych
jednostkach Policji.

Kontrolę przeprowadzono w 19 jednostkach Policji podległych 9 komendom wojewódzkim i Komendzie
Stołecznej Policji.

NIK stwierdziła, że dzielnicowi na ogół prawidłowo wykonywali zadania prewencyjne mimo niepełnej obsady stanowisk, niedostatecznego wyposażenia w środki
transportu i sprzęt łączności. Prowadzone przez nich – w formie obchodu – rozpoznanie terenowe i osobowe przyczyniało się
do ograniczania zjawisk kryminogennych i patologicznych. Dzielnicowi aktywnie przeciwdziałali przemocy w rodzinie, m.in.
przeprowadzając rozmowy ze sprawcami takich zdarzeń i ich ofiarami. Składane przez nich wizyty na ogół odnosiły skutek,
odbywały się jednak zbyt rzadko. Podejmowali również działania mające zapobiec demoralizacji i przestępczości wśród
młodzieży, wskazywali przypadki braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych. Zastrzeżenia
Izby wzbudził brak specjalistycznego przeszkolenia części dzielnicowych, wymaganego przez rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim
powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych.
Badane jednostki Policji prowadziły działania prewencyjne na obszarze 19,9 tys. km2, zamieszkałym przez ponad 4,1 mln
osób. Według stanu na 30 czerwca 2007 r. (dzień zakończenia kontroli) wyznaczono w nich 895 rejonów dzielnicowego,
które wchodziły w skład 158 rewirów, posterunków i komisariatów Policji. Największy rejon obejmował 431 km2, najmniejszy
– 0,036 km2, natomiast przeciętny liczył 22,2 km2 powierzchni i 4,6 tys. mieszkańców. Konieczność wyznaczania granic rejonów
stosownie do liczby posiadanych przez jednostkę etatów dzielnicowego powodowała znaczne dysproporcje między rewirami
i rejonami dzielnicowych, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców.
Zgodnie z normą określoną przez Komendanta Głównego Policji (obowiązującą do 15 czerwca 2007 r.), obchód rejonu powinien
zajmować dzielnicowym co najmniej 60% czasu służby. W rzeczywistości w 13 jednostkach nie spełniano tego wymogu. NIK
zwraca uwagę, że dzielnicowi wykonywali jednak wiele zadań dodatkowych, w tym doraźnych, często wykraczających poza
zakres prewencji policyjnej, które zajmowały im od 23% do 75% czasu służby, drastycznie ograniczając możliwość wykonywania
zadań podstawowych, w szczególności rozpoznania rejonu. Do zadań dodatkowych należało m.in. konwojowanie osób zatrzymanych do sądów i prokuratur, udział w zabezpieczaniu imprez masowych (festyny, mecze piłkarskie, koncerty), doręczanie
korespondencji, głównie na zlecenie sądów i prokuratur, przeprowadzanie interwencji oraz pełnienie służby dyżurnej.
W przeważającej części jednostek brakowało sprzętu informatycznego, przede wszystkim komputerów i drukarek, a także
stanowisk umożliwiających dzielnicowym bezpośredni dostęp do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji. Za mało było
środków łączności – radiotelefonów i służbowych telefonów komórkowych, których wykorzystanie dodatkowo ograniczały
niewielkie limity na rozmowy. Dzielnicowi obsługujący duże rejony szczególnie odczuwali brak środków transportu, wynikający
ze złego stanu technicznego pojazdów bądź skąpych limitów paliwa.
W większości skontrolowanych podmiotów, z powodu zbyt małej liczby dzielnicowych bądź planowanych i losowych nieobecności (urlopy, szkolenia, długotrwałe zwolnienia lekarskie), jak również wskutek zawieszenia policjantów w obowiązkach
służbowych, dzielnicowym przydzielano do obsługi dwa i więcej rejonów służbowych. W opinii NIK, zmniejszająca się liczba
dzielnicowych, przy jednoczesnym nakładaniu na nich dodatkowych zadań, negatywnie wpływała na poziom rozpoznania
zjawisk kryminogennych i patologicznych. Badania ankietowe, w których udział wzięło 688 funkcjonariuszy wykazały też, iż
większość słabo identyfikowała się z pełnioną służbą i gotowa byłaby zmienić stanowisko służbowe na inne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ograniczenie przydzielania dzielnicowym dodatkowych zadań służbowych niekorzystnie wpływających na
wykonywanie czynności podstawowych,

w szczególności na obchód rejonu
służbowego;
– poprawa wyposażenia dzielnicowych
w sprzęt wspomagający realizację zadań
służbowych oraz stanu technicznego
użytkowanych pomieszczeń;

– przekształcenie organizacyjne służb
dzielnicowych, umożliwiające zachowanie ciągłości wykonywania zadań w rejonach podczas absencji dzielnicowych
oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.
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Tytu³ kontroli
Realizacja prac
badawczo-rozwojowych
i wdrożeniowych
w zakresie modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych
RP w latach 2001-2006
(I półrocze) (zastrzeżona)

Synteza

Cel

Zakres

Ocena wpływu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych na wyposażenie sił zbrojnych w nowego typu
uzbrojenie i sprzęt wojskowy, a także
legalności i celowości wykorzystania
środków publicznych.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej, dowództwach rodzajów sił zbrojnych,
pięciu jednostkach wojskowych oraz
w czterech jednostkach, które prowadziły prace badawczo-rozwojowe
i wdrożeniowe.

W latach 2001-2005 oraz w I półroczu 2006 r. na objęte badaniem prace wydatkowano z budżetu państwa 498 mln zł. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli przedsięwzięcia te zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ nie ruszyła oczekiwana seryjna produkcja zaawansowanych technicznie
i sprawnych urządzeń, umożliwiających siłom zbrojnym wykonywanie zadań w strukturach narodowych i sojuszniczych. Do
eksploatacji wprowadzono tylko pojedyncze, nie całkiem dopracowane urządzenia. W przypadku prac badawczo-rozwojowych
konstrukcji pk. BRDA i KRAB nowy sprzęt w ogóle nie trafił do sił zbrojnych, gdyż mimo znacznego zaawansowania prac
zostały one przerwane.

Wa¿niejsze wnioski
– dokonanie oceny zasadności przyjętej formy modernizacji technicznej sił
zbrojnych drogą prowadzenia kosztownych prac rozwojowych;
– realistyczne planowanie prac modernizacyjnych i rozwojowych oraz
podejmowanie tylko takich zadań, na
których realizację są zagwarantowane
niezbędne środki.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie przez Siły
Zbrojne RP kwalifikacji
żołnierzy zawodowych
nabytych na studiach
za granicą oraz w służbie
w strukturach NATO
i podczas misji
zagranicznych

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania przez Siły Zbrojne RP możliwości podwyższenia
zdolności operacyjnych wojsk oraz
usprawnienia organizacji struktur wojskowych drogą wykorzystania zdobytej
za granicą przez żołnierzy zawodowych
wiedzy i doświadczenia.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej, dowództwach
rodzajów sił zbrojnych, dowództwach
okręgów wojskowych, Komendzie
Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz
w 8 jednostkach wojskowych rodzajów
sił zbrojnych.

W latach 2004-2006 oraz w pierwszym półroczu 2007 r. w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego za granicą uczestniczyło 862 żołnierzy
zawodowych. Większość z nich uzupełniała wiedzę w uczelniach i ośrodkach szkolenia NATO i państw członkowskich sojuszu.
W tym samym okresie 378 żołnierzy zawodowych pełniło służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych, a ponad 11
tys. wzięło udział w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Spośród 152 absolwentów uczelni zagranicznych i kursów przygotowujących do wyznaczenia na wyższe stanowiska służbowe, awans otrzymało tylko 58 żołnierzy,
z powracających ze służby w NATO – 113, a z grona uczestniczących w międzynarodowych misjach – 4.528. Pozostali żołnierze
kontynuowali służbę na dotychczasowych lub równorzędnych stanowiskach albo zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej.
Mimo tych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Siły Zbrojne RP kwalifikacji
żołnierzy, nabytych w ramach zagranicznego szkolenia oraz w służbie w strukturach NATO i podczas misji pokojowych i stabilizacyjnych. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. wyznaczania na stanowiska służbowe z pominięciem opiniowania i prognozowania
po zakończeniu kadencji, wyznaczania żołnierzy z zaawansowaną znajomością języka angielskiego na stanowiska o niższych
wymaganiach językowych lub na stanowiska niezgodne z kierunkiem ukończonych studiów. Zdaniem Izby, system wyznaczania
na stanowiska wymaga usprawnienia, zwłaszcza w perspektywie utworzenia armii w pełni zawodowej.
Kontrolujący zgłosili wiele uwag do sposobu prowadzenia ewidencji personalnej żołnierzy powracających z zagranicy. W ich
aktach osobowych brak było m.in. opinii okresowych, kart opisu stanowisk służbowych, przetłumaczonych na język polski dyplomów ukończenia uczelni i kursów za granicą, co znacznie utrudniało podejmowanie decyzji personalnych. Jednym z powodów
takiego stanu rzeczy był fakt, iż w końcu okresu objętego badaniem tylko 38% żołnierzy zawodowych prowadzących sprawy
kadrowe posiadało odpowiednie wykształcenie lub przeszkolenie do takiej pracy. Biorąc pod uwagę także wysoką rotację personelu kadrowego, brak nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp na różnych poziomach dowodzenia
do centralnej bazy danych osobowych oraz nieskuteczny nadzór nad działalnością kadrową, sytuacja ta miała istotny wpływ
na sprawność zarządzania kadrami resortu obrony narodowej i prawidłowość decyzji personalnych. Zarządzanie zasobami
kadrowymi w Siłach Zbrojnych RP polegało głównie na administrowaniu personelem, bez odpowiedniego programowania
zasobów kadrowych i dbałości o ich rozwój.
NIK odnotowała wysoki odsetek żołnierzy, którzy po powrocie do kraju z międzynarodowych misji pokojowych i stabilizacyjnych
zwalniali się ze służby wojskowej, głównie w wyniku wypowiedzenia stosunku służbowego bez podawania przyczyny, tj. na
podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Decyzjom takim sprzyjał brak systemu motywacyjnego żołnierzy do kontynuowania służby zawodowej, przy jednoczesnych dogodnych warunkach odchodzenia na wcześniejszą
emeryturę wojskową. Równie niekorzystne, stanowiące wymierną stratę dla Sił Zbrojnych RP, było pozostawianie żołnierzy
w rezerwie kadrowej po ukończeniu szkolenia za granicą.
Wskutek niewystarczającej znajomości języka angielskiego wśród kandydatów na studia, strona polska jedynie częściowo
skorzystała z możliwości bezpłatnego szkolenia żołnierzy w prestiżowych uczelniach wojskowych, w ramach Programu
Międzynarodowej Pomocy Szkoleniowej IMET. Mało tego: zamiast coraz większej liczby żołnierzy posługującej się językiem
angielskim, NIK stwierdziła regres w jego znajomości.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie wysokiego profesjonalizmu personelu kadrowego oraz wyposażenie go w nowoczesne narzędzia
wspomagające zarządzanie zasobami
ludzkimi;

– uzupełnianie przez żołnierzy zawodowych znajomości języków obcych,
zwłaszcza języka angielskiego przez
żołnierzy Sił Wysokiej Gotowości Zdolnych do Przerzutu.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stan przygotowania
wojskowej służby zdrowia
w zakresie medycyny pola
walki dla wykonywania
zadań obronnych zgodnych
ze standardami NATO
(poufna)

Ocena stanu przygotowania wojskowej
służby zdrowia w zakresie medycyny
pola walki do wykonywania zadań
obronnych zgodnych ze standardami
NATO.

Kontrolą objęto Inspektorat Wojskowej
Służby Zdrowia, dowództwa rodzajów
sił zbrojnych oraz wybrane – ze względu na zakres i charakter realizowanych
zadań – jednostki wojskowe.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła gotowość wojskowej służby zdrowia w zakresie medycyny pola walki do wykonywania zadań obronnych zgodnych ze standardami
NATO. Służba ta nie była do nich właściwie przygotowana zarówno pod względem liczebności personelu, jak i wyposażenia
w nowoczesny sprzęt i materiały medyczne. W ocenie NIK, obecny system zabezpieczenia medycznego jest niewydolny.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie terminowej implementacji dokumentów NATO i Celów Sił
Zbrojnych NATO;
– wyposażenie jednostek sił zbrojnych
w sprzęt medyczny dostosowany do
współczesnego pola walki, z jednoczesnym wycofywaniem przestarzałego;
– uzupełnienie nieobsadzonych stanowisk personelu medycznego.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie Państwowej
Straży Pożarnej do
zapobiegania i usuwania
skutków poważnych awarii
w rozumieniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska
i ustawy o Państwowej
Straży Pożarnej

Ocena stanu przygotowania jednostek Państwowej Straży Pożarnej do
zapobiegania wystąpieniu poważnych
awarii przemysłowych oraz usuwania
ich skutków.

Kontrolę przeprowadzono w 25 jednostkach organizacyjnych Państwowej
Straży Pożarnej.

Poważne awarie przemysłowe mogą stwarzać powszechne zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego, zarówno na terenie zakładu przemysłowego, jak i w jego otoczeniu. Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2005 r. zarejestrowano150
takich zdarzeń, w 2006 r. – 157, a w I półroczu 2007 r. – 79. Od października 2001 r. do września 2007 r. na obszarze działania
kontrolowanych komendantów wojewódzkich PSP odnotowano 86 awarii przemysłowych. O zaliczeniu zakładów do kategorii
zwiększonego lub podwyższonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii decyduje wielkość przechowywanych w nich substancji
niebezpiecznych.
NIK, pozytywnie oceniając przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do zapobiegania i usuwania skutków awarii, zwróciła
m.in. uwagę, że kilku komendantów PSP nie egzekwowało od prowadzących zakłady terminowego i prawidłowego opracowania programów zapobiegania awariom, do czego zobowiązywała ich ustawa – Prawo ochrony środowiska. Ponad połowa
powiatowych i miejskich komendantów straży, tłumacząc się brakami kadrowymi, nie wykonała też obowiązku przeprowadzenia
raz w roku kontroli zakładów w celu ustalenia, czy spełniają one wymogi bezpieczeństwa.
Wszystkie zakłady, z wyjątkiem jednego, przedłożyły właściwemu komendantowi PSP raporty o bezpieczeństwie, potwierdzające
swoje przygotowanie do zapobiegania i zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych. Zastrzeżenia NIK wzbudziło
warunkowe zatwierdzenie przez dwóch komendantów PSP 6 takich opracowań, wskazujących na ewidentne uchybienia
w stanie zabezpieczeń. Zdaniem NIK, w takiej sytuacji komendanci wojewódzcy PSP winni wydać decyzje nakazujące usunięcie
uchybień w określonym terminie, a raporty zatwierdzić dopiero po ich wyeliminowaniu.
W myśl art. 265 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska komendant wojewódzki PSP – na podstawie informacji zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej – obowiązany jest do sporządzenia zewnętrznego planu
operacyjno-ratowniczego dla narażonego na skutki awarii terenu położonego poza zakładem. Spośród 12 kontrolowanych
komendantów trzech nie wywiązało się z tego obowiązku, opracowując plany jedynie dla części zakładów. Również tylko
trzech komendantów prawidłowo ustaliło koszty wykonania planów operacyjno-gaśniczych i wyegzekwowało należności z tego
tytułu od zobowiązanych podmiotów.
Z ustaleń NIK, dokonanych w Komendzie Głównej PSP wynikało, że wyposażenie jednostek straży w sprzęt, pojazdy i środki
przeznaczone do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, a także do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego,
odbiegało od przyjętego w minimalnych normatywach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brakowało m.in. lokalizatorów ognia i temperatury, środków pianotwórczych, pił do cięcia stali i betonu, działek wodno-pianowych,
przenośnych generatorów piany lekkiej, samochodów gaśniczych oraz ubrań żaroodpornych.
Pięciu komendantów wojewódzkich nie określiło rodzaju, ilości i rozmieszczenia sprzętu oraz pojazdów niezbędnych do zapewnienia na administrowanym terenie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, zwalczania klęsk żywiołowych, a także
ratownictwa technicznego i chemicznego.
W końcu września 2007 r. w jednostkach PSP pełniło służbę 29,8 tys. strażaków, z których 3,1 tys. nie spełniało wymagań
kwalifikacyjnych, umożliwiających zajmowanie określonych stanowisk. Kontrola ujawniła liczne przypadki zatrudniania strażaków
na stanowiskach nie przewidzianych w strukturach jednostek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– poprawa wyposażenia jednostek
PSP w sprzęt i pojazdy ratowniczo-gaśnicze;

– doprowadzenie do zgodności stanu
zatrudnienia w jednostkach PSP z zatwierdzonymi strukturami stanowisk.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Nadawanie pracownikom
wojska przydziałów
mobilizacyjnych
do obsady stanowisk
służbowych i pracowniczch
określonych w etatach
instytucji i jednostek
wojskowych na czas wojny

Ocena funkcjonowania systemu mobilizacji pod względem zapewnienia
właściwej obsady stanowisk służbowych i pracowniczych.

Kontrolą objęto: w Gdyni – Centralną
Składnicę Marynarki Wojennej, 18.
Ruchome Warsztaty Techniczne, Wojskową Komendę Uzupełnień; w Toruniu
– 1. Bazę Materiałowo-Techniczną, Wojskową Komendę Uzupełnień; w Łodzi
– 3. Rejonową Bazę Materiałową, WKU
Łódź 2; w Nowym Dworze Mazowieckim
– 3. Okręgowe Warsztaty Techniczne,
WKU. Ponadto badaniami objęto 31.
Bazę Lotniczą Poznań – Krzesiny, Centralne Warsztaty Uzbrojenia i Elektroniki
Lotniczej w Modlinie, Garnizonowe
Warsztaty Techniczne w Kazuniu.

Przydziały mobilizacyjne mają na celu wyznaczenie żołnierzy rezerwy na stanowiska
wojskowe, natomiast pracownicze przydziały mobilizacyjne – wytypowanie osób do
objęcia stanowisk określonych etatem „czasu W” (czasu wojny), aby świadczyły prace na rzecz jednostek wojskowych w razie
ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, obowiązujące rozwiązania organizacyjno-prawne
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie systemu mobilizacji jeśli chodzi o zabezpieczenie kadrowe instytucji i jednostek wojskowych na wypadek wojny. Kilka jednostek nie osiągnęło jednak pełnego stanu osobowego, co może spowodować trudności
w realizacji wyznaczonych im zadań w razie konfliktu zbrojnego w początkowej fazie mobilizacji.
Przydziały mobilizacyjne były nadawane żołnierzom rezerwy posiadającym wymagane specjalności wojskowe. Większość, aż
76% pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, została nadana pracownikom wojska, co pozwala na ich optymalne przygotowanie i wykorzystanie do realizacji zadań Sił Zbrojnych RP na wypadek wojny. W dwóch jednostkach (z ośmiu badanych)
przydziały mobilizacyjne nadano jednak osobom nieposiadającym wymaganych kwalifikacji.
NIK stwierdziła naruszanie przepisów i procedur nadawania przydziałów i prowadzenia ewidencji. W szczególności krytycznie
oceniła nadawanie i utrzymywanie przydziałów osobom niespełniającym określonych wymogów (np. tym, które ukończyły
60. rok życia), brak oznaczenia terminu stawiennictwa pracownika do jednostki wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub
w czasie wojny, nieoznaczenie stanowiska lub funkcji, na które przydział został nadany.
Połowa skontrolowanych jednostek nie przeprowadzała ćwiczeń przed nadaniem przydziału mobilizacyjnego żołnierzom
rezerwy, w celu sprawdzenia ich przydatności na konkretnych stanowiskach służbowych lub do pełnienia określonych funkcji
wojskowych. W kilku jednostkach szkolenia pracowników wojska z ochrony przed bronią masowego rażenia, ze względu
na brak sprzętu, były przeprowadzane wyłącznie w formie teoretycznej, co wykluczało np. naukę posługiwania się maską
przeciwgazową lub indywidualną odzieżą ochronną. Zdaniem NIK, taka forma ćwiczeń może utrudnić właściwe wykorzystanie
wyposażenia ochronnego w sytuacji zagrożenia.
NIK zwraca uwagę, że istniejący stan prawny uniemożliwia przeszkolenie osób posiadających nadane pracownicze przydziały
mobilizacyjne, nie będących pracownikami wojska. W rezultacie dowódcy jednostek wojskowych nie mieli możliwości praktycznej
weryfikacji przydatności tych osób na stanowiskach, na które zostały skierowane.
Badania wykazały, że nie wszystkie osoby, które zostały wyznaczone na stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych, posiadały poświadczenia bezpieczeństwa stosowne do wymogów określonych na danym stanowisku. Zdaniem NIK,
w takiej sytuacji istnieje niebezpieczeństwo, iż w razie ogłoszenia mobilizacji może dojść do złamania przepisów o ochronie informacji niejawnych lub też konieczność ich przestrzegania utrudni właściwą realizację zadań przewidzianych na czas wojny.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– powoływanie na ćwiczenia osób
posiadających nadane pracownicze
przydziały mobilizacyjne;
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– wzmocnienie nadzoru nad kwestiami
związanymi z ochroną informacji niejawnych;
– zapewnienie sprzętu niezbędnego
do prowadzenia ćwiczeń dla pracow-

ników wojska posiadających nadane
pracownicze przydziały mobilizacyjne,
w szczególności przed bronią masowego rażenia.

Tytu³ kontroli
Koszty funkcjonowania
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie obsługi
ubezpieczeń społecznych.

Kontrolą objęto Centralę Zakładu
Ubezpieczeń oraz jego oddziały w Wałbrzychu, Biłgoraju, Częstochowie,
Gdańsku, Jaśle, Koszalinie, Nowym
Sączu, Olsztynie, Siedlcach, Toruniu
i I oddział w Łodzi.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mimo sporządzonych na jego zlecenie ekspertyz – nie wdrożył skutecznych metod organizacji pracy i zarządzania, mogących
wpłynąć na ograniczenie kosztów obsługi ubezpieczeniowej. Obowiązujące w jednostkach ZUS metody oceny premiowały
wykonanie zadań, nie uwzględniając kosztów i wydajności pracy. Mimo ich znacznego zróżnicowania w poszczególnych
oddziałach, ZUS nie analizował sposobów wykonywania podstawowych usług ubezpieczeniowych w celu opracowania
i wprowadzenia najlepszych metod ich organizacji. Nie wprowadził też systemu ustalania i rozpowszechniania najlepszych
praktyk działania. Do nieprzekształcanych – pod względem efektywności – struktur organizacyjnych i metod pracy dostosowywano budowę kosztownego systemu informatycznego. W ocenie NIK, jego niewłaściwe przygotowanie i sposób realizacji
zwiększyły jeszcze koszty funkcjonowania ubezpieczyciela.
W latach 2003-2006 koszty działalności operacyjnej ZUS wyniosły kolejno 3,37 mld zł, 3,48 mld zł, 3,52 mld zł, i 3,43 mld
zł. Ich zmniejszenie w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego wynikało m.in. z ograniczenia inwestycji i związanych z tym
kosztów amortyzacji, z zaprzestania przesyłania świadczeniobiorcom wyciągów bankowych, a także oszczędności uzyskanych
dzięki wprowadzeniu scentralizowanego zawierania umów na zakup niektórych usług i towarów. Wzrastały natomiast inne
koszty, zwłaszcza wynagrodzenia.
Rozbudowie ewidencji księgowej nie towarzyszył odpowiedni rozwój systemu pomiaru zadań oraz metod planowania i zarządzania
kosztami. Ewidencjonowanie kosztów ZUS dla całych oddziałów nie dawało możliwości porównywania efektywności działania
mniejszych jednostek. Wprawdzie ZUS nie miał prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji umożliwiającej analizę kosztów, ale jej
brak ograniczał możliwość stosowania zalecanych w audytach mierników efektywności i racjonalizacji ponoszonych kosztów.
Zdaniem NIK, kierownictwo ZUS nie przywiązywało należytej wagi do stosowania narzędzi podnoszenia wydajności pracy. Przy
ocenie oddziałów liczyło się wykonanie zadań, a nie oszczędność i wydajność. Lepsze oceny otrzymywały więc jednostki o wyższych
jednostkowych kosztach wykonania zadań i niższym obciążeniu pracą na etat. Znaczne różnice w wydajności pracy i kosztach
jednostkowych obsługi ubezpieczeniowej świadczą o braku standardów w tej najważniejszej dziedzinie działalności ZUS. Różnice
te wzrosły po przeprowadzonej przez ZUS na początku 2005 r. restrukturyzacji oddziałów, która nie była należycie przygotowana, m.in. nie opracowano normatywów obsługi spraw oraz nie przeanalizowano obsady personalnej jednostek terenowych
w układzie wykonywanych zadań. ZUS sfinansował wiele opracowań oceniających m.in. bieżący stan organizacyjny Zakładu,
ale nie podejmował zawartych w audytach wskazań, proponujących działania mogące obniżyć koszty funkcjonowania. Niekorzystny wpływ na koszty funkcjonowania ZUS miał także sposób prowadzenia inwestycji informatycznych, albowiem budowa
Kompleksowego Systemu Informatycznego nie została powiązana z analizą procesów i kształtowaniem struktury organizacyjnej. Błędy działania systemu i zmiany zakresu zadań obciążyły ZUS znacznymi kosztami. Na ich wielkość wpływało również
prowadzenie przez ZUS obsługi ubezpieczeń w oparciu o programy informatyczne będące cudzą własnością.
Kontrolujący stwierdzili, iż kierownictwo ZUS w celu ograniczenia kosztów nie rozpatrywało możliwości centralnego lub regionalnego zlecania usług ochrony oraz sprzątania firmom zewnętrznym. Kontrole w oddziałach ZUS wykazały, że były one dużo
tańsze od tych samych usług wykonywanych przez własnych pracowników.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie analizy realizowanych przez ZUS procesów obsługi ubezpieczeń w celu opracowania jednolitych
metod i standardów realizacji zadań,
uwzględniających normy uzasadnionych
ekonomicznie kosztów ich wykonywania,

– stosowanie pomiaru obciążeń zadaniami w podstawowych rodzajach
komórek organizacyjnych ZUS, jako stałego elementu zarządzania wydajnością
pracy,
– zwiększenie znaczenia wskaźników
wydajności pracy i kosztów funkcjonowania przy ocenie i premiowaniu terenowych
jednostek organizacyjnych ZUS,

– promowanie poszukiwania i rozpowszechniania metod organizacji
pracy przynoszących oszczędności
w kosztach rzeczowych,
– szersze stosowanie analizy kosztów,
uwzględniającej alternatywne metody
poszukiwania towarów i usług.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych na zadania
w zakresie promocji
zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej w latach
2005-2007 (I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena skuteczności przeciwdziałania
bezrobociu przez administrację publiczną oraz wykorzystania środków
publicznych przeznaczonych na realizację programów promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej.

Kontrolą objęto Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej oraz 8 wojewódzkich i 23 powiatowe urzędy pracy.

Stopa bezrobocia zmalała z 19% w grudniu 2004 r. i 14,8% w grudniu 2006 r. do
11,4% na koniec 2007 r. W ocenie NIK, wzrost zatrudnienia oraz spadek bezrobocia był w znacznym stopniu rezultatem rosnącej koniunktury gospodarczej, nie zaś działań publicznych służb zatrudnienia.
Objęte kontrolą środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wydatkowane legalnie i gospodarnie
oraz rzetelnie rozliczone. Na realizację programów aktywizacji zawodowej, którymi objęto prawie 1,8 mln osób bezrobotnych
i poszukujących pracy, przeznaczono w latach 2005-2007 kwotę prawie 6,4 mld zł. Największy udział w tych wydatkach miały
staże (w 2007 r. 27,8%) oraz koszty dofinansowania działalności gospodarczej i wyposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych
(w 2007 r. 35,9%). Przeciętna kwota wyasygnowana z Funduszu Pracy na jedną osobę uczestniczącą w programie wyniosła
w 2007 r. 3,7 tys. zł, zaś koszt ponownego jej zatrudnienia – 6,7 tys. zł. NIK pozytywnie ocenia strukturę tych wydatków,
przeznacza się je bowiem na kierunki generujące miejsca pracy o trwałym charakterze.
W programach związanych z promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową, finansowanych ze środków Funduszu Pracy
i Unii Europejskiej, uczestniczyło w 2007 r. prawie 40% zarejestrowanych bezrobotnych. Szkolenia bezrobotnych obejmowały
nieomal 1/4 osób zaktywizowanych w 2007 r. Wyróżniały się dobrą, sięgającą 45% efektywnością, lecz służyły głównie uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych osób najbardziej aktywnych na rynku pracy – głównie do 45. roku życia. Natomiast spośród
bezrobotnych, którzy przekroczyli ten wiek, przeszkolono zaledwie 3,1% zarejestrowanych osób i tylko 3,7% długotrwale
bezrobotnych.
Izba zasygnalizowała jednocześnie, że system obsługi bezrobotnych w urzędach pracy przestał być skutecznym instrumentem ich aktywizacji. Już samo prowadzenie ewidencji bezrobotnych nie odbywało się zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudziło zwłaszcza niewłaściwe prowadzenie dokumentacji (tzw. części D kart rejestracyjnych) uzgodnionych wizyt
bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy, do czego zobowiązuje ustawa o promocji zatrudnienia. Mimo rozbudowanego
aparatu administracyjnego trudniącego się m.in. rejestracją oraz przyjmowaniem potwierdzeń o gotowości bezrobotnego do
podjęcia pracy, nadzór nad przestrzeganiem tych obowiązków był, w ocenie NIK, niedostateczny. Potwierdzenia te często miały
jedynie formalny charakter, egzekwowane były raz na 3 lub 2 miesiące i przyjmowane przez pracowników nieposiadających
pełnej wiedzy o aktualnych ofertach pracy.
Kontrola wykazała także, iż liczba pracowników PUP, kierowanych do pośredniczenia w szukaniu pracy dla zainteresowanych,
była niewystarczająca, w skrajnych przypadkach na jednego urzędnika przypadało ponad 2 tys. poszukujących. Także prowadzone w urzędach pracy doradztwo zawodowe nie nadążało za wymogami współczesnego rynku pracy. Doradcy zawodowi
nie mieli możliwości systematycznej pracy z zainteresowanymi, wciąż bardzo skromnie rozwinięte było zaplecze metodycznoinformacyjne. W latach 2006-2007 wzrósł odsetek bezrobotnych objętych indywidualnym doradztwem w PUP, z 12,8% do
21,6%. W ocenie NIK skok ten jest jednak bardziej wynikiem spadku liczby osób zarejestrowanych niż rozwojem tych usług.
Z ustaleń kontroli wynika, że funkcjonujące obecnie instrumenty rynku pracy nie motywują wystarczająco bezrobotnych do
przekwalifikowywania się, a służby doradcze urzędów pracy nie koncentrują się nadmiernie na rozwiązywaniu tych problemów. Wpływ na to mogą mieć drastyczne zmiany kadrowe dokonywane w urzędach pracy po zakończeniu kolejnych kadencji
samorządów. W 2005 r. na 17,5 tys. pracowników PUP zwolnionych zostało 10,5 tys.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– podjęcie przez MPiPS inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do racjonalizacji
zatrudnienia w powiatowych urzędach
pracy;
– prowadzenie rejestrów bezrobotnych poszukujących pracy zgodnie

z wymaganiami rozporządzenia MPiPS;
– zwiększenie sprawności działania
pośredników pracy;
– zapewnienie właściwej obsady
kadrowej na stanowiskach związanych
z aktywizacją zawodową bezrobotnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie wybranych
placówek opiekuńczowychowawczych

Ocena prawidłowości wykonywania
przez placówki opiekuńczo-wychowawcze ich ustawowych zadań,
w szczególności przestrzegania
standardu usług oraz zaspokajania
bytowych, edukacyjnych i kulturalnorekreacyjnych potrzeb wychowanków.

Kontrolą objęto 49 jednostek: 30 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 4
miejskie ośrodki pomocy społecznej,
4 miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
2 powiatowe centra pomocy rodzinie,
1 urząd miasta oraz 8 urzędów wojewódzkich.

Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej – po wyczerpaniu
możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia go w rodzinie
zastępczej – może być skierowane na pobyt całodobowy do placówki opiekuńczo-wychowawczej i przebywać w niej do uzyskania
pełnoletności, a po jej osiągnięciu – do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed ukończeniem 18 lat. Żadna
ze skontrolowanych przez NIK placówek nie zapewniała wychowankom warunków bytowych oraz opieki i wychowania zgodnie
ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
które miały obowiązywać od 2007 r. Co więcej, placówki te nie spełniały także standardów obowiązujących od 2005 r.
W styczniu 2006 r. w jednej placówce przebywało średnio 54 wychowanków, natomiast w końcu czerwca 2007 r. – 49, mimo że
w myśl obowiązujących przepisów powinno ich być co najwyżej 30, a w pokojach zamieszkiwało więcej niż 5 dzieci. Placówki
nie zapewniały też, stosownie do liczby podopiecznych, oddzielnych pomieszczeń do wypoczynku, cichej nauki, odpowiednio
wyposażonych pomieszczeń do zajęć terapeutycznych i sportowych oraz pokoi do spotkań wychowanków z rodzinami – które
odbywały się w pomieszczeniach doraźnie niewykorzystywanych – co nie sprzyjało zachowaniu intymności niezbędnej do
podtrzymywania związków emocjonalnych. Za mało było także lampek i szafek nocnych.
Mimo braku właściwych warunków bytowych uwzględniających wszystkie standardy, placówki zaopatrywały wychowanków
w niezbędną odzież, obuwie, środki higieny osobistej, podręczniki i przybory szkolne. W skontrolowanych jednostkach przeciętny
miesięczny koszt utrzymania jednego podopiecznego wynosił 2.725 zł w 2006 r. oraz 2.875 zł w I półroczu 2007 r., natomiast
dzienna stawka na wyżywienie kształtowała się w tych latach od 5 zł do 8,50 zł oraz od 4,33 zł do 8,50 zł, przy czym w co
drugiej placówce jej wysokość zależała od wielkości środków przekazanych przez darczyńców.
Część placówek nie zagwarantowała dzieciom bezpieczeństwa w porze nocnej, podczas gdy opiekę nad nimi sprawować
powinno co najmniej dwóch pracowników, w tym jeden wychowawca. Ponadto w placówkach przebywali nieletni, którzy zgodnie
z orzeczeniami sądowymi mieli zostać skierowani do młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub ośrodków socjoterapii. W
konsekwencji wśród wychowanków dochodziło do aktów agresji i przemocy oraz wandalizmu. Zdaniem NIK, placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny być wyłącznie miejscem opieki nad dziećmi umieszczonymi w nich ze względów opiekuńczych,
a nie z powodu trudności wychowawczych lub demoralizacji.
Uwagi NIK dotyczyły nieprawidłowego postępowania personelu w razie samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka.
W ciągu 24 godzin od takiego zdarzenia nie byli powiadamiani rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, policja, sąd rodzinny
nadzorujący wykonanie orzeczenia ani centrum pomocy.
Kontrole straży pożarnej wykazały rażące naruszenia przepisów ochrony przeciwpożarowej, m.in. niesprawne hydranty,
zablokowanie dróg ewakuacyjnych, niewykonywanie okresowych badań szczelności instalacji gazowych oraz przewodów
kominowych. Zły stan sanitarny pomieszczeń ujawniły powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Zdaniem NIK, nadal istnieją nieprawidłowości, na które Izba zwracała uwagę podczas poprzedniej kontroli w 2001 r. – brak
wymaganego standardu usług, rezygnacja ze skutecznego egzekwowania należności z tytułu pobytu dziecka w placówce oraz
dokonywanie bieżących zakupów i usług z naruszeniem ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– osiągnięcie wymaganych przepisami
standardów bytowych, opiekuńczych
i wychowawczych;

– dostosowanie pomieszczeń placówki
do wymagań określonych w przepisach
przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja
samodzielnych publicznych
zakładów opieki
zdrowotnej ze szczególnym
uwzględnieniem
wykorzystania pomocy
publicznej

Ocena przebiegu procesu restrukturyzacji samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej w latach
2005-2006 oraz I półroczu 2007 r.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia,
Małopolski Urząd Wojewódzki oraz 49
samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i 31 jednostek samorządu terytorialnego.

NIK negatywnie oceniła realizację programów restrukturyzacyjnych przez większość
skontrolowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Duża
część (47%) badanych jednostek wykonywała mniej niż połowę zaplanowanych zadań, a ich wyniki finansowe były gorsze od
przewidywanych w programach restrukturyzacyjnych.
Zasady restrukturyzacji finansowej spzoz uregulowała ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Obejmuje ona zobowiązania powstałe między 1 stycznia 1999 r. a 31 grudnia 2004 r. i znane na ten dzień.
Dopuszczalnymi formami restrukturyzacji jest umorzenie zobowiązań, rozłożenie na raty spłat z tytułu składek na ubezpieczenie
emerytalne, społeczne i zdrowotne oraz zawarcie ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami cywilnoprawnymi. Postępowania
prowadzą organy restrukturyzacyjne: wojewodowie – jeśli zakład utworzony został przez jednostkę samorządu terytorialnego,
lub minister właściwy ds. zdrowia – dla wszystkich pozostałych zakładów opieki zdrowotnej.
Zainteresowane zakłady mogą starać się o pożyczki, którymi w imieniu Skarbu Państwa administruje Bank Gospodarstwa
Krajowego lub o dotacje udzielane przez Ministra Zdrowia. Ustawa przewiduje również możliwość emisji obligacji przez zakład opieki zdrowotnej. Organom założycielskim przysługują wobec restrukturyzowanych placówek kompetencje nadzorcze
i kontrolne.
Kontrola wykazała, że znaczna część przedsięwzięć zaplanowanych w programach restrukturyzacyjnych badanych placówek
nie została wykonana. Nie rozpoczęto realizacji około 30% zadań, kontrolerzy szczególną uwagę zwrócili na zaniechanie
wprowadzenia samofinansowania oddziałów szpitali, przewlekłe wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających m.in.
monitorowanie leczenia, zużycia leków i materiałów medycznych oraz na rezygnację wielu placówek z poszerzenia zakresu
działalności, co mogłoby zwiększyć uzyskiwane przez nie przychody. Był to zarówno efekt błędów popełnianych w zarządzaniu,
jak i braku środków na realizację tych zamiarów.
NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła wykorzystanie pożyczek, które skontrolowane zakłady uzyskały
z BGK. Wydano je w większości według przeznaczenia, jednak kontrolerzy ujawnili też przypadki wydawania ich niezgodnie
z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Przejawem niegospodarności było
opóźnianie, a nawet zaniechanie windykowania własnych należności, nienaliczanie należnych odsetek, wreszcie zaniżanie
stawek czynszu w przypadku odnajmowania pomieszczeń. Wszystkie te uchybienia miały niebagatelny wpływ na złą sytuację
finansową kontrolowanych podmiotów.
Negatywnie oceniono także likwidatorów, którzy w trakcie prowadzonych likwidacji zoz składali wnioski o rozpoczęcie postępowań restrukturyzacyjnych, mimo że nie było szans, iż pozwoli to doprowadzić do efektywnego funkcjonowania tych placówek
w przyszłości. Chodziło raczej o możliwość pozyskania środków publicznych z BGK na preferencyjnych warunkach. Kończyło
się to zwykle umorzeniem postępowań restrukturyzacyjnych, jednak zoz otrzymywały lwią część pożyczki – 75%, do wypłaty
której nie była potrzebna decyzja o warunkach restrukturyzacji.
Kontrola wykazała, że jednostki samorządu terytorialnego w niewielkim tylko stopniu kontrolowały przebieg restrukturyzacji
podległych im placówek. Minister Zdrowia w ani jednym zakładzie nie skontrolował realizacji tego programu, co w ocenie NIK było
postępowaniem nierzetelnym. Izba stwierdziła także, iż nie został zrealizowany wniosek kontroli NIK z 2003 r. dotyczący ustalenia
zakresu i standardów świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wzmocnienie nadzoru nad funkcjonowaniem publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, w szczególności zaś nad ich
gospodarką finansową;

– ustalenie zakresu i standardów
świadczeń zdrowotnych, finansowanych
w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja przez
świadczeniodawców
zadań podstawowej opieki
zdrowotnej i wybranych
ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych
w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego w latach
2006-2007 (I półrocze)

Ocena wykonywania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
niewymagającej skierowań od lekarza
pierwszego kontaktu.

Kontrolą objęto 11 oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz 68 świadczeniodawców
usług medycznych.

NIK, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniła Narodowy Fundusz Zdrowia
i świadczeniodawców oferujących usługi podstawowej opieki zdrowotnej, a także
pomoc ambulatoryjną w dziedzinie okulistyki, onkologii oraz ginekologii i położnictwa. Na negatywną opinię zasłużyły natomiast,
prowadzone w ograniczonym wymiarze, działania profilaktyczne służby zdrowia. Zgodnie z założeniami reformy systemu
ochrony zdrowia z 1999 r., podstawowa opieka zdrowotna miała opierać się na sieci praktyk lekarzy rodzinnych. Lekarz poz
odgrywałby rolę koordynatora całego procesu leczniczego, będąc przewodnikiem pacjenta po systemie opieki medycznej.
Zakładano, że zdecydowana większość, bo ok. 80% przypadków chorobowych, będzie leczona na tym właśnie szczeblu.
Jednocześnie lekarz rodzinny miał dbać o profilaktykę, co powinno zmienić całą filozofię udzielania świadczeń zdrowotnych,
ukierunkowaną do tej pory na leczenie już stwierdzonych chorób.
W ocenie NIK, mimo upływu ośmiu lat od wprowadzenia reformy podstawowa opieka zdrowotna nie spełniała roli wyznaczonej
jej w pierwotnych założeniach. Wprowadzane w systemie zmiany ograniczyły funkcje koordynacyjne lekarzy poz w dostępie
pacjentów do świadczeń profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, m.in. wskutek tworzenia furtek umożliwiających
omijanie podstawowego poziomu leczenia. Ustalenia kontroli wskazują, że opieka medyczna w dalszym ciągu miała głównie
charakter naprawczy, była ukierunkowana na chorobę, a nie na zapobieganie jej. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób
na poziomie poz, o czym jest mowa w zarządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej oraz w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, mają bardzo ograniczony zakres.
Świadczą o tym analizy dokumentacji medycznych sporządzanych przez lekarzy pierwszego kontaktu, które odzwierciedlają
doraźny charakter kontaktów pacjentów z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej – typowy dla pogotowia ratunkowego.
Taki model funkcjonowania nie odpowiada ustawowym założeniom działania tego szczebla opieki zdrowotnej. Zakres gromadzonych i przetwarzanych przez NFZ danych o świadczeniach medycznych w poz nie pozwalał na ocenę efektów stosowanych
procedur, ani poziomu świadczeń medycznych. W konsekwencji świadczeniodawcy otrzymywali z NFZ refundację niezależnie
od jakości oferowanego leczenia – co Izba ocenia jako nierzetelność.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne w dziedzinie okulistyki, onkologii oraz ginekologii i położnictwa, możliwe do uzyskania
bez skierowania od lekarza poz, ograniczały się do doraźnego rozwiązywania problemów zdrowotnych świadczeniobiorców.
W indywidualnej dokumentacji medycznej nie odnotowywano informacji o ogólnym stanie zdrowia ani rodzinnych skłonnościach do występowania schorzeń. Wyniki badań specjalistycznych, rozpoznania i zalecenia nie były przekazywane lekarzom
pierwszego kontaktu. Przyjętą zasadą było, że porad specjalistycznych udzielano według kolejności zgłoszeń, a w przypadkach
dużego popytu świadczeniodawcy byli zobowiązani prowadzić listy oczekujących. Spośród kontrolowanych przez NIK poradni,
listy odpowiadające wymogom ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prowadziło
19,5% placówek ginekologiczno-położniczych, 30% okulistycznych i 20% onkologicznych. W konsekwencji ocena rzeczywistej
dostępności świadczeń była niemożliwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– poprawienie dostępu ubezpieczonych do świadczeń lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej, zwłaszcza profilaktycznych oraz stworzenie systemu
gromadzenia informacji o wszystkich

świadczeniach wykonywanych na tym
poziomie opieki zdrowotnej;
– nawiązanie stałej współpracy
oddziałów wojewódzkich NFZ z organami samorządu terytorialnego
w celu gromadzenia i wymiany informacji o potrzebach zdrowotnych
ubezpieczonych oraz koordynacji

działań na rzecz poprawy dostępności
świadczeń;
– dostosowanie prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym list
pacjentów oczekujących na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, do
wymagań ustawowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Finansowanie oraz
dostępność leczenia
kardiologicznego w latach
2003-2007 (I półrocze),
z uwzględnieniem
realizacji wybranych zadań
„Narodowego Programu
Profilaktyki i Leczenia
Chorób Układu SercowoNaczyniowego POLKARD”

Ocena działań służących zwiększeniu
dostępu pacjentów z chorobami układu
krążenia do specjalistycznego leczenia
kardiologicznego.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia,
Narodowy Fundusz Zdrowia – centralę
i 16 oddziałów oraz 33 samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

NIK pozytywnie oceniła zwiększenie dostępności pomocy kardiologicznej w przypadkach zagrożenia życia. Jest to rezultatem wprowadzenia w każdym województwie
całodobowych dyżurów pracowni hemodynamiki. NIK odnotowała jednocześnie, że wydłużył się czas oczekiwania na planowe
zabiegi kardiologii interwencyjnej oraz na porady ambulatoryjne. W listopadzie 2002 r. Minister Zdrowia powołał zespół ekspertów,
którego zadaniem było opracowanie programu profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych na lata 2003-2005. Był on
realizowany jako „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2003-2005”. Celem
programu było ograniczenie umieralności z powodu tych schorzeń, a ściślej utrzymanie notowanych w latach 1990-2000 rozmiarów
tendencji spadkowej zgonów. Prowadzić miało do tego zmniejszanie dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
Twórcy programu zakładali, że po wdrożeniu programu chorzy z objawami zawału serca otrzymają fachową pomoc w ciągu kilkunastu minut od zgłoszenia. Chorzy z podejrzeniem choroby wieńcowej lub innych przypadłości układu sercowo-naczyniowego
powinni natomiast uzyskać poradę kardiologa w ciągu 2 tygodni od skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Miał też zostać skrócony czas oczekiwania na specjalistyczne badania oraz zabiegi angiograficzne i kardiochirurgiczne.
Kontrola wykazała, że program nie spełniał wymogów formalnoprawnych ustalonych zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
zasad prowadzenia prac nad przyjęciem i realizacją programów zdrowotnych, nie zawierał bowiem kosztorysów ani harmonogramów realizacji zadań. Przed uruchomieniem POLKARDU 2003-2005, w którym przewidziano zakupy aparatury medycznej na
dużą skalę, Ministerstwo Zdrowia nie dokonało bilansu otwarcia, czyli analizy stanu wyposażenia, stopnia zużycia oraz poziomu
wykorzystania posiadanego dotąd sprzętu. Z kolei po zakończeniu programu Minister Zdrowia nie dokonał bilansu zamknięcia,
nie ocenił jego efektów inwestycyjnych i rzeczowych, mimo obowiązku sporządzenia takiego podsumowania wynikającego
z ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Niejako z marszu wprowadził w życie kolejny program zdrowotny – POLCARD 20062008. NIK uznała takie postępowanie za działanie nierzetelne, co nie umniejsza osiągniętych w wyniku realizacji programu
faktycznych postępów w leczeniu chorób serca. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że w badanym okresie poprawił się dostęp pacjentów
do świadczeń kardiologii inwazyjnej, m.in. dzięki zwiększeniu liczby ośrodków przyjmujących chorych w sytuacjach nagłych
i polepszeniu ich wyposażenia. Umożliwiło to uruchomienie 24-godzinnych dyżurów hemodynamicznych.
Z ustaleń kontroli wynika, że pomimo lepszych materialnych podstaw udzielania świadczeń kardiologicznych i osiągniętego,
zarówno w leczeniu szpitalnym jak i ambulatoryjnym, wzrostu poziomu świadczeń o ponad 20%, potrzeby w tym względzie
nie zostały zaspokojone. Przekonują o tym długie listy oczekujących na przyjęcie do szpitala, zabiegi, operacje planowe bądź
porady ambulatoryjne, co wiąże się m.in. z ciągle niewystarczającym poziomem finansowania.
Konsultanci wojewódzcy w dziedzinie kardiologii w sprawozdaniach za lata 2004-2007 raportowali, że większości oddziałów
kardiologicznych kontrakty z NFZ wystarczały zaledwie na zapewnienie tzw. dyżurów zawałowych. Były one tak skąpe, że nie
pozwalały na pełne wykorzystanie potencjału ośrodków kardiologicznych – zatrudnionych lekarzy i gotowej do użycia aparatury.
Liczba zamawianych przez NFZ świadczeń z zakresu kardiologii była średnio o 40% niższa od ofert przedstawianych przez
zakłady opieki zdrowotnej. Kontrola ujawniła też, że centrala NFZ nie prowadziła analiz i ocen potrzeb zdrowotnych oraz
czynników powodujących ich zmiany.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– dokonywanie oceny efektów Programu POLCARD przed podjęciem decyzji
o kolejnych zakupach sprzętu;
– planowanie środków finansowych
na realizację świadczeń zdrowotnych

z uwzględnieniem możliwości zakładów
opieki zdrowotnej;
– kontynuowanie starań o zwiększenie
dostępności leczenia kardiologicznego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykonanie planu
finansowego przez
Narodowy Fundusz
Zdrowia w 2007 r.,
z uwzględnieniem kosztów
związanych z zawieraniem
ugód na świadczenia
zdrowotne wykonane
ponad limit określony
w umowach zawartych
ze świadczeniodawcami
w latach 2003-2006

Ocena wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
w 2007 r., w zakresie przychodów
i kosztów, w tym kosztów świadczeń
zdrowotnych.

Kontrolę przeprowadzono w centrali
Narodowego Funduszu Zdrowia.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2007 r., m.in. z uwagi na nieprawidłowości finansowe
w jego działalności, które w odniesieniu do kosztów ogółem wyniosły aż 11,5%. Przychody NFZ ogółem wyniosły w 2007 r.
ponad 44 mld zł – tj. na poziomie 100,96% planu i w porównaniu z wykonaniem roku poprzedniego były wyższe o 17,2%.
Podstawowe źródło wpływów do Funduszu stanowiły składki na ubezpieczenie zdrowotne. Liczba osób zgłoszonych do
ubezpieczenia wynosiła 37,3 mln, w tym: w ZUS – 31 mln osób, w KRUS – 2,8 mln osób, oraz równocześnie w ZUS i KRUS
1,3 mln osób, co nie było prawidłowe, albowiem powinny się one znajdować w ewidencji tylko jednej z tych instytucji. Ponadto
145,8 tys. osób, mimo że opłacało składki, nie zostało zgłoszonych do ubezpieczenia.
Koszty Funduszu wyniosły prawie 42,3 mld zł, w tym 40,1 mld zł stanowiły koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych (o 11,6%
więcej niż w poprzednim roku). Uwzględniając skutki finansowe ustawy o przekazaniu środków świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w wysokości 4,6 mld zł, koszty świadczeń wyniosły 35,6 mld zł i były wyższe niż w 2006 r. tylko o 0,6 mld zł, tj. o 1,7%.
Działania Funduszu zmierzające do wykorzystania planowanych środków finansowych na zakup świadczeń opieki zdrowotnej, podjęte
przed zakończeniem 2007 r., okazały się nieskuteczne. Mimo podpisywania aneksów do umów do 31 grudnia 2007 r., rzeczywiste
ich wykonanie (podobnie jak w latach 2005-2006) w poszczególnych rodzajach świadczeń odbiegało od wielkości planowanych.
W 2007 r. nie wykonano świadczeń zdrowotnych na kwotę 1,5 mld zł (3,6% planu), o 1,1 mld zł (241,4%) więcej niż w 2006 r. Przyczyną były m.in. brak możliwości wykorzystania dodatkowych środków finansowych, zwiększonych w IV kwartale 2007 r. oddziałom
wojewódzkim Funduszu, korygowanie (zmniejszanie) kwot zobowiązania świadczeniodawcom, którzy nie realizowali umów zgodnie
z planem rzeczowo-finansowym i harmonogramem. W 2007 r. Fundusz przekazywał środki na wzrost wynagrodzeń odrębnym
strumieniem (na podstawie dodatkowej faktury), bez powiązania ich z wykonaniem świadczeń, choć określona w umowie kwota
zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy obejmowała całkowity koszt wytworzenia usług medycznych, w tym również
koszty wynagrodzeń. Środki te były przekazywane w innych terminach, niż określone w Ogólnych warunkach umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej. Skutkiem przyjętych rozwiązań było m.in. przekazywanie środków na podwyżki wynagrodzeń nawet
tym publicznym i niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, które nie wykonały zakontraktowanych świadczeń (według NIK – na
kwotę ok. 128,9 mln zł), a także zaniżenie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na terenie
Polski w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – o ok. 3,1 mln zł w 2007 r. Fundusz finansował
świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony w umowach zawartych na 2007 r. i w latach 2003-2006, przez zawieranie „ugód pozasądowych”. W ocenie NIK, ich zawieranie na podstawie art. 917 Kodeksu cywilnego, było nielegalne. W 2007 r.
dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu zawarli łącznie ponad 6,8 tys. takich ugód na kwotę 251,5 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zbudowanie sprawnego i skutecznego
sytemu monitorowania, zarówno potrzeb
zdrowotnych w poszczególnych rodzajach
i zakresach świadczeń, jak i ich realizacji,
oraz określenie adekwatnych procedur dla
procesów umożliwiających wykorzystanie

wolnych środków na zakup świadczeń u
innego świadczeniodawcy;
– przeprowadzenie analiz ustalania
kwot podwyżki wynagrodzeń przekazanych świadczeniodawcom, którzy
nie wykonali świadczeń w 2007 r. oraz
zmianę zasad ich przekazywania;
– zweryfikowanie osób zarejestrowa-

nych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, a niezgłoszonych formalnie
do ubezpieczenia zdrowotnego zarówno
przez ZUS jak i KRUS, oraz ustalenie
personaliów niezidentyfikowanych osób
wpłacających składki.
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Tytu³ kontroli
Postępowanie z odpadami
medycznymi

Cel

Zakres

Ocena systemu gospodarowania
odpadami medycznymi, w szczególności zaś przestrzegania decyzji
administracyjnych związanych z ich
wytwarzaniem, transportem i unieszkodliwianiem.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Zdrowia, Głównym Inspektoracie
Sanitarnym, 16 powiatowych stacjach
sanitarno-epidemiologicznych, Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Urzędzie m.st. Warszawy,
16 urzędach miast na prawach powiatu
i starostwach powiatowych oraz 34 szpitalach publicznych. Ponadto w trybie art.
12 pkt 3 ustawy o NIK zlecono Inspekcji
Ochrony Środowiska skontrolowanie 30
podmiotów trudniących się spalaniem
odpadów medycznych.

NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
medycznymi w latach 2003-2005 i w I półroczu 2006 r. Zdecydowana większość
badanych szpitali i spalarni obchodziła się z nimi niezgodnie z wymaganiami prawa lub warunkami określonymi w decyzjach
administracyjnych, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. NIK sformułowała także krytyczne uwagi do
działania organów odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę gospodarki odpadami medycznymi. Zasady postępowania z odpadami
w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz należytego stanu środowiska określa ustawa o odpadach. Definiuje
ona pojęcie odpadów medycznych jako powstających w związku z udzielaniem świadczeń medycznych bądź prowadzeniem
badań medycznych i stwierdza, że te które wykazują określone właściwości należy zaliczać do odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z postanowieniami tejże ustawy, istnieje obowiązek uzyskania od wojewodów lub starostów decyzji zezwalających
na wytwarzanie takich odpadów, gospodarowanie nimi, transport i unieszkodliwianie.
Kontrola NIK wykazała niezgodności w przepisach prawa regulujących kwestię unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych
i weterynaryjnych przewidywało ich spalanie, autoklawowanie – czyli sterylizację, dezynfekcję termiczną, działanie mikrofalami
lub obróbkę fizyczno-chemiczną, gdy tymczasem ustawa o odpadach zakazywała innych sposobów ich unieszkodliwiania
poza spalaniem. Nadto, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, szpitale wyodrębniały 3 kategorie odpadów
medycznych dostosowując do stopnia ich właściwości zakaźnych dalsze postępowanie z nimi, mimo że rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie katalogu odpadów określało 12 ich rodzajów.
W 31 szpitalach na 34 badane kontrola ujawniła nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami polegające m.in. na braku
pozwoleń na ich wytwarzanie, bądź nieprzestrzeganiu warunków tych pozwoleń. Kontrolerzy stwierdzili przypadki wytwarzania
odpadów bez zezwoleń, produkowania ponad wielkości określone w pozwoleniach, a także unieszkodliwiania ich w sposób nielegalny, zagrażający zdrowiu ludzi i środowisku. Odkryli też przypadki wożenia odpadów do utylizacji na odległości przekraczające
500 km, mimo postanowień ustawy o odpadach, aby odbywało się to w województwie, w którym zostały wytworzone.
Spośród 30 spalarni poddanych kontroli, 28 działało nielegalnie, bez pozwoleń na unieszkodliwianie odpadów lub nie przestrzegając warunków w nich określonych. M.in. nie zapewniano temperatury gwarantującej skuteczne unieszkodliwianie
i przekraczano normy emisji do powietrza zanieczyszczeń powstających podczas spalania odpadów.
W ocenie NIK, nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami
medycznymi był dalece niewystarczający. Uwaga ta dotyczy zarówno postępowania starostów i prezydentów miast wobec zakładów opieki zdrowotnej, jak i Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Transportu Drogowego
w stosunku do placówek medycznych, spalarni odpadów i podmiotów wykonujących przewozy drogowe odpadów medycznych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uzgodnienie przez Ministra Zdrowia
i Ministra Środowiska dopuszczalnych sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów
medycznych i doprowadzenie do zgodności
przepisów prawa w tym zakresie;
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– wzmożenie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących postępowania
z odpadami medycznymi przez zakłady
opieki zdrowotnej;
– objęcie kontrolami wszystkich
podmiotów zarządzających instalacjami

termicznego przekształcania odpadów
medycznych;
– unieszkodliwianie odpadów medycznych w spalarniach położonych
w województwie, w którym zostały
wytworzone.

Tytu³ kontroli
Wprowadzanie do obrotu
wyrobów budowlanych

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez organy administracji publicznej zadań związanych
z wprowadzaniem do obrotu wyrobów
budowlanych, funkcjonowaniem systemu ich kontroli oraz dopuszczaniem tych wyrobów do stosowania
w obiektach budowlanych.

Kontrolą objęto: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i 10 wojewódzkich
inspektoratów nadzoru budowlanego,
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Instytut Techniki Budowlanej,
7 inwestorów budujących ze środków
publicznych, 2 podmioty gospodarcze
oraz 23 jednostki samorządu terytorialnego.

NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu kontroli wprowadzania do obrotu
materiałów budowlanych. Nie przeciwdziałał on efektywnie możliwości oferowania
wyrobów niespełniających wymagań, w tym istotnych dla bezpieczeństwa wznoszonych obiektów.
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeśli ma właściwości użytkowe umożliwiające obiektom, w których ma
być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych – stwierdza ustawa o wyrobach budowlanych, co
oznacza m.in., że jakość materiałów musi gwarantować trwałość i bezpieczeństwo wznoszonych budowli. O właściwościach
wyrobów zaświadcza Polska Norma bądź tzw. aprobata techniczna, a organami wyspecjalizowanymi w tym względzie są
główny i wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego.
Z kolei ustawa o systemie oceny zgodności ustala mechanizm kontroli spełniania przez wyroby już wprowadzone do obrotu
zasadniczych wymagań oraz postępowania w razie pojawienia się na rynku towarów niespełniających tych norm. Wspomniany
system tworzą Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i organy wyspecjalizowane, w tym nadzór budowlany.
Kontrolerzy stwierdzili, że żaden z 10 skontrolowanych wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego nie posiadał rzetelnych
informacji o liczbie producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych na swoim terenie. Kontrolą materiałów budowlanych
rządził zatem w znacznej mierze przypadek, skoro, co wykazały badania NIK, za bazę danych służyły organom budowlanym
głównie książki telefoniczne. Adekwatna do metod musiała być, siłą rzeczy, efektywność tych wysiłków.
W okresie 1 lipca 2004 r. – 30 czerwca 2007 r., wojewódzcy inspektorzy przeprowadzili łącznie 4,3 tys. kontroli wprowadzenia do
obrotu wyrobów budowlanych, przy czym z każdym rokiem ekspertyz było mniej. W ocenie NIK tendencja ta sprzyjała wzrostowi
liczby wyrobów wprowadzanych na rynek poza systemem kontroli. Na 10,5 tys. przebadanych artykułów nieprawidłowości we
wprowadzeniu do obrotu stwierdzono w 34%.
Kontrola NIK wykazała przypadki wydawania przez Instytut Techniki Budowlanej aprobat technicznych pomimo braku dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań aprobacyjnych.
Organy budowlane, mimo takiego obowiązku, nie przekazywały UOKiK informacji dotyczących kontroli materiałów budowlanych,
albo podawały dane niekompletne. Podobnie urzędy celne, w sposób wysoce nieprecyzyjny powiadamiały urząd o przypadkach
zatrzymań towarów, bądź robiły to z dużym, sięgającym nawet 98 dni, opóźnieniem. W ten sposób prowadzenie przez prezesa
UOKiK monitoringu kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu było utrudnione.
Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych. Kontrolerzy NIK stwierdzili, że wiele ze znajdujących się na tej liście wpisów nie było aktualizowanych.
Niektóre trafiły na nią w wyniku decyzji administracyjnych wojewódzkich inspektorów, a główny inspektor nie podejmował
w tych sprawach czynności wyjaśniających.
Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, jeśli z przedstawionych dokumentów nie wynika, że wyrób spełnia określone
wymagania, właściwy organ może poddać go badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie. Kontrolerzy spotkali się jednak
z przypadkami zbywania zakwestionowanych towarów, które nie zostały zabezpieczone do momentu wydania decyzji administracyjnej. Praktyka taka wypaczała istotę i sens prowadzenia czynności sprawdzających.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zwiększenie liczby kontroli producentów i wyrobów budowlanych;
– wzmocnienie nadzoru nad udzie-

laniem aprobat technicznych przez
Instytut Techniki Budowlanej;
– zapewnienie bieżącego przekazywania prezesowi UOKiK informacji
o wyrobach budowlanych wprowadzanych do obrotu;

– dokonanie w ustawie o wyrobach
budowlanych zmiany umożliwiającej
zabezpieczanie zakwestionowanych produktów na okres niezbędny do wydania
decyzji administracyjnej.
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Tytu³ kontroli
Wdrażanie ochrony
na obszarach Natura 2000

Cel

Zakres

Ocena skuteczności działań organów
administracji państwowej w wypełnianiu
przez Polskę zobowiązań wynikających
z dyrektyw Rady Europy dotyczących
wyznaczenia obszarów Natura 2000
i zapewnienia im ochrony.

Kontrolą objęto 59 jednostek administracji państwowej – Ministerstwo
Środowiska, urzędy wojewódzkie, parki
narodowe i zespoły parków krajobrazowych, regionalne dyrekcje Lasów
Państwowych oraz nadleśnictwa.

Tworzone w krajach Unii Europejskiej sieci obszarów chronionych pod nazwą Natura 2000, połączone korytarzami ekologicznymi, to miejsca szczególnie licznego
występowania najrzadszych, zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin oraz siedlisk, ważnych dla całej Wspólnoty,
a nie tylko dla jej poszczególnych państw. Do 20 września 2007 r., czyli do dnia zakończenia przez Najwyższą Izbę Kontroli
badań kontrolnych, Polska nie włączyła w pełni do krajowego porządku prawnego dyrektyw Rady Europy w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa oraz siedlisk przyrodniczych – będących podstawą tworzenia sieci Natura 2000 (N2000) – mimo że w ramach
negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej deklarowała zakończenie tego procesu do końca 2002 roku. Krajowe przepisy
regulujące funkcjonowanie sieci N2000 były niespójne i nieprecyzyjne, a dążenia Ministra Środowiska do ich nowelizacji
okazały się nieskuteczne – stwierdziła NIK.
Lista obszarów N2000, przekazana przez Polskę Komisji Europejskiej w maju 2004 r., nie gwarantowała właściwej ochrony
gatunków i siedlisk przyrodniczych, gdyż zawierała jedynie część obszarów spośród znajdujących się na tzw. liście eksperckiej,
przygotowanej przez placówki Polskiej Akademii Nauk oraz lokalnych ekspertów i organizacje pozarządowe. Z umieszczonych
na niej 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOp), zajmujących 15% powierzchni kraju, KE przekazano wykaz tylko
72 OSOp, obejmujących 7,8% powierzchni Polski. Z kolei z 279 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOs), będących na
liście eksperckiej i zajmujących 18% obszaru Polski, do KE przesłano spis jedynie 184 SOOs, obejmujących 3,7% powierzchni
kraju. W 2006 r. KE zarzuciła Polsce naruszenie wspomnianych dyrektyw Rady Europy, tj. niewytypowania w odpowiedni
sposób obszarów Natura 2000.
Podejmowane od 2005 r. działania w celu wyznaczenia kolejnych obszarów sieci N2000, a także weryfikacji danych i granic
obszarów już zgłoszonych, nie były właściwie realizowane i skoordynowane. Prace wykonywały różne jednostki, co uniemożliwiało skuteczny nadzór i kontrolę wdrażania sieci N2000. Nie istniała współpraca między Ministrem Środowiska a Państwową
Radą Ochrony Przyrody, zaś system zarządzania siecią N2000 był niesprawny, do czego przyczyniły się częste zmiany
w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Środowiska oraz rotacja osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych
z wdrażaniem sieci N2000.
Minister Środowiska, zobowiązany do nadzoru nad funkcjonowaniem sieci N2000, nie posiadał wszystkich informacji niezbędnych
do podejmowania działań zapewniających ochronę obszarów N2000, m.in. danych o strukturze własnościowej tych obszarów
oraz jakości ocen oddziaływania na środowisko. Brak tych ostatnich uniemożliwiał realizację art. 11 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG
w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
Kontrola wykazała, iż żaden z dyrektorów parków narodowych nie miał wpływu na ustalenie zasięgu obszarów N2000,
położonych w całości lub części na terenie parku. Kontrolujący stwierdzili, że po trzech latach od wyznaczenia 72 obszarów
specjalnych ochrony ptaków, dla żadnego z nich nie został ustanowiony plan ochrony. Główne przeszkody w ich sporządzeniu
wynikały z braku dostatecznych środków finansowych oraz określonych standardów metodyki inwentaryzacji oraz waloryzacji
siedlisk ptaków.
W okresie objętym badaniem na zadania związane z siecią obszarów N2000 Ministerstwo Środowiska wydatkowało 23,7 mln zł,
w tym ze środków UE – 15,4 mln zł. NIK zwraca uwagę, że szef resortu środowiska nie posiadał danych o ponoszonych z różnych
źródeł kosztach wdrażania sieci obszarów N2000, nie miał więc rzetelnych podstaw do ich oszacowania na lata następne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wyznaczenie obszarów Natura 2000
w stopniu zapewniającym należytą
ochronę wszystkich występujących
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w Polsce typów siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków roślin i zwierząt, wymienionych w załącznikach do dyrektyw
Rady Unii Europejskiej;
– określenie zasad funkcjonowania

i finansowania sieci Natura 2000 oraz
zapewnienie pełnej spójności z uregulowaniami dyrektyw Rady UE;
– oszacowanie przyszłych kosztów
wdrażania sieci Natura 2000.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez gminy
zadań w zakresie
zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości i skuteczności
działań gmin w tworzeniu warunków do
rozwoju budownictwa mieszkaniowego
oraz poprawy sytuacji mieszkaniowej
lokalnych społeczności.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Budownictwa, 35 urzędów miast oraz jeden
urząd miasta i gminy w 9 województwach, a także jedno Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

NIK negatywnie oceniła tworzenie przez gminy warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych obywateli. Samorządy zaniedbywały przygotowywanie terenów
pod budownictwo, nie opracowywały planów i zasad gospodarowania – i tak skromnym – posiadanym zasobem mieszkaniowym.
Nadal też brakowało długookresowego programu budownictwa mieszkaniowego, o którego uchwalenie nie dość troszczyli się
kolejni ministrowie właściwi ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Według obliczeń resortu budownictwa, do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych w Polsce brakuje ok. 1,5 mln
lokali. W latach 2004-2006 oddawano średniorocznie około 100 tys. mieszkań, co nie zmniejszyło ich deficytu.
W ocenie NIK, samorządy w bardzo ograniczonym zakresie podejmowały starania mające na celu wspieranie budownictwa
mieszkaniowego. Spośród 36 skontrolowanych przez NIK gmin, tylko 15 usiłowało usprawnić proces przygotowywania i realizowania inwestycji mieszkaniowych, nabywając grunty pod budownictwo, tworząc infrastrukturę techniczną na obszarach
niezabudowanych, wreszcie zwiększając w tworzonych planach zagospodarowania przestrzennego powierzchnię przeznaczoną
pod zabudowę mieszkaniową.
W latach 2005-2006 powierzchnia kraju objęta planami zagospodarowania przestrzennego zwiększyła się z 19,8% do 22%.
W skontrolowanych przez NIK gminach, w latach 2004-2006 przybyło 0,9 tys. ha – czyli 3,2% – terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe. Mimo to nie nastąpiło zwiększenie liczby realizowanych inwestycji. Zastój dotknął w szczególności
budownictwo komunalne, którego udział w całości budownictwa mieszkaniowego wynosił w latach 2004-2005 odpowiednio
1,7% i 3,2% lokali mieszkalnych. W 2006 r. osiągnął on 3,8%, co przełożyło się na 4,4 tys. lokali mieszkalnych.
Komunalne zasoby mieszkaniowe w okresie objętym kontrolą systematycznie zmniejszały się. W gminach poddanych badaniu
NIK, w latach 2004-2006 ubyło 26,6 tys. lokali mieszkalnych, w tym 20 tys. z powodu sprzedaży, reszta zaś m.in. wskutek złego
stanu technicznego. Jednocześnie zwiększała się liczba osób oczekujących na przydział z zasobów samorządowych. W końcu
2006 r. w 36 gminach na mieszkanie czekało 21,8 tys. wnioskodawców, których zakwalifikowano do otrzymania lokalu. Średni
czas oczekiwania wynosił ponad 2 lata, ale kontrolerzy odnotowali przypadki, kiedy trwał on nawet 7-11 lat.
Na domiar złego, samorządy nie zawsze prawidłowo zarządzały swoimi lokalami. W 27 z nich umowy najmu lokali socjalnych
były zawierane z naruszeniem ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, m.in. bez sprawdzenia wysokości dochodów gospodarstwa domowego, ani próby ustalenia, czy wnioskodawcy posiadają
tytuł prawny do innego lokalu. Zdarzały się też przypadki przyznawania lokalu socjalnego najemcom, którzy osiągali zarobki
przekraczające granicę umożliwiającą przydział takiego lokalu. Za okoliczność korupcjogenną Izba uznała brak weryfikacji
uprawnień do zajmowania lokalu w trakcie trwania umowy najmu.
Zdaniem NIK, poprawa sytuacji mieszkaniowej wspólnot samorządowych i racjonalizacja gospodarki gminnymi zasobami mieszkaniowymi nie jest możliwa bez wdrożenia kompleksowej polityki mieszkaniowej, w tym strategii rozwoju budownictwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie oraz wdrożenie długookresowego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego i kompleksowej
polityki mieszkaniowej;

– przygotowanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi
zasobami gmin;
– zatrzymanie procesu zmniejszania
zasobów mieszkaniowych gmin;
– usprawnienie realizacji inwestycji
mieszkaniowych, m.in. drogą efektyw-

niejszego przygotowywania terenów;
– wprowadzenie obowiązku dokonywania przez gminy, w trakcie trwania
umów najmu, okresowych weryfikacji
uprawnień do zajmowania lokalu.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Sprzedaż i wydzierżawianie
nieruchomości rolnych
Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa

Ocena sprzedaży i wydzierżawiania
przez Agencję Nieruchomości Rolnych
gruntów z Zasobu Własności Rolnej
Skarbu Państwa, w tym skuteczności
nadzoru właścicielskiego Agencji nad
realizowaniem umów cywilnoprawnych
dotyczących gospodarowania nieruchomościami rolnymi zasobu.

Kontrolą objęto: Biuro Prezesa Agencji
Nieruchomości Rolnych, 8 oddziałów
terenowych ANR w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu
oraz 16 jednostek dzierżawiących
grunty zasobu.

NIK pozytywnie, mimo pewnych nieprawidłowości, oceniła prowadzenie przez
Agencję Nieruchomości Rolnych sprzedaży i wydzierżawiania gruntów rolnych,
w szczególności zintensyfikowanie zbywania dzierżaw niskorentownych.
W latach 2004-2007 w obrocie nieruchomościami spadło zainteresowanie kupnem gruntów. O ile w 2004 r. nabywców znalazło
160 tys. ha, to w 2007 już tylko 113 tys. ha. Nie przeszkadzało to jednak w osiągnięciu większych, zgodnie z rynkowym trendem,
wpływów z ich zbywania – odpowiednio 623,9 mln zł i 1.154,2 mln zł. Malała powierzchnia gruntów zasobu pozostających
w dzierżawie – z 2.305 tys. ha w 2004 r. do 1.837 tys. ha w 2007 r. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego za 1 hektar
wzrosła jednak w tym czasie z 149 zł do 322 zł. Agencja nasiliła sprzedaż przynoszących niskie zyski dzierżawionych gruntów
o powierzchni do 5 ha – które stanowiąc ogółem 7% powierzchni dzierżaw były zarazem przedmiotem 80% wszystkich umów
dzierżawnych. ANR ograniczała w ten sposób wysokie koszty obsługi tego segmentu zasobu, co NIK oceniła pozytywnie.
Izba stwierdziła jednocześnie, że poprawiła się obowiązkowość nabywców i dzierżawców gruntów – w latach 2004-2007 kwota
należności bieżących spadła z 74,4 mln zł do 35 mln zł, zmniejszyły się także zaległości z tytułu kupna nieruchomości rolnych
i ich dzierżawy, z 895,7 mln zł do 640,7 mln zł.
Na negatywną ocenę, w opinii NIK, zasłużyły natomiast nielegalne i niegospodarne praktyki Agencji polegające na przekazywaniu nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w użyczenie, co oznaczało bezpłatne czerpanie
z nich pożytków. Mimo że tej formy zarządzania zasobem nie przewiduje ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa, to rocznie było tak użytkowanych ponad 7 tys. ha. W opinii kontrolerów w najwyższym stopniu niegospodarne było
też dopuszczanie przez Agencję do bezumownego władania gruntami zasobu przez byłych dzierżawców, którzy mimo upływu
terminu dzierżawy nie zwracali ziemi Agencji, ona zaś płaciła podatek rolny – w łącznej kwocie prawie 3,8 mln zł.
Kontrola ujawniła przypadki nierzetelnego i niegospodarnego postępowania Agencji przy wydzierżawianiu nieruchomości
rolnych, a zwłaszcza przy stosowaniu ulg w spłatach czynszu dzierżawnego. W co drugim badanym przez NIK przypadku nie
przestrzegano obowiązującego trybu przeprowadzania przetargów, niewłaściwie określano wartość przedmiotu dzierżawy
oraz czynszu dzierżawnego. Spośród zbadanych 130 ulg udzielonych na kwotę 81,5 mln zł, przy 36 – na sumę 22,9 mln zł
– zastosowane zostały upusty, choć zainteresowani nie złożyli w agencji kompletu dokumentów, nie ustanowili wymaganych
zabezpieczeń terminowej spłaty należności oraz nie uzyskali opinii stosownej komisji, czego wymaga prawo.
W opinii NIK, nadzór Agencji nad nieruchomościami rolnymi oddawanymi w dzierżawę nie był wystarczający. Kontrolerzy odnotowali, że prawie 69% kontrolowanych dzierżawców nie w pełni przestrzegało postanowień umów – nieterminowo regulowali
czynsz dzierżawny, dopuszczali do pogarszania stanu technicznego dzierżawionych budynków i budowli oraz oddawali bez
zgody Agencji dzierżawiony majątek w poddzierżawę.
Badania NIK wskazują też na możliwość występowania w obrocie nieruchomościami rolnymi zjawisk korupcjogennych.
Świadczyć mogą o tym m.in. przypadki nierzetelnego przeprowadzania przetargów, uprzywilejowanego traktowania niektórych
dzierżawców, czy załatwiania niektórych spraw wręcz „po znajomości” – zwłaszcza wniosków o odroczenia terminów spłat
należności.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– pełne egzekwowanie od dzierżawców
postanowień umów dzierżawnych;
– wzmożenie nadzoru nad windykacją
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zaległych należności z tytułu sprzedaży
i dzierżawy gruntów zasobu;
– zaprzestanie użyczania nieruchomości rolnych zasobu;
– zabezpieczenie przed dewastacją

budynków i budowli znajdujących się
w zasobie WRSP;
– zwiększenie przez Agencję skuteczności nadzoru właścicielskiego wobec
dzierżawców.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja Sektorowego
Programu Operacyjnego
pn. „Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora
Żywnościowego
oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich, 2004-2006”
w zakresie działania 1.2
„Ułatwianie startu młodym
rolnikom”

Ocena wykorzystania środków programu sektorowego na realizację systemu
pomocy młodym rolnikom oraz jego
zorganizowanie i wdrożenie.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Centralę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz jej 14 oddziałów regionalnych.

Na ułatwienie zawodowego startu młodym rolnikom w okresie obowiązywania
badanego programu sektorowego wydano 99,9% dostępnych środków, a system
kontroli i nadzoru nad realizacją tego zamierzenia działał prawidłowo. Wiele do życzenia pozostawiała jednak sprawność
postępowania oraz przestrzeganie zasad i warunków regulujących przyznawanie zainteresowanym środków pomocowych.
W latach 2004-2006 polityka strukturalna Unii Europejskiej realizowana była w Polsce w ramach Narodowego Planu Rozwoju,
obejmującego szereg sektorowych programów operacyjnych. Jeden z nich dotyczył gospodarki żywnościowej. W jego ramach
powołano działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, którego celem było pomaganie w zakładaniu, przejmowaniu bądź modernizowaniu gospodarstw osobom rozpoczynającym samodzielną pracę w rolnictwie. Na sfinansowanie wsparcia młodych rolników
przewidziano w „SPO Restrukturyzacja” 179,9 mln euro, a pomoc przyznawana była w formie premii w wysokości 50 tys. zł.
Strona techniczna i proceduralna tych działań należała do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełniąc obowiązki instytucji wdrażającej i beneficjenta końcowego, przyjmowała i rozpatrywała wnioski, zawierała umowy o dofinansowanie
przedstawianych projektów oraz zatwierdzała zlecenia płatności.
Od 15 września 2004 r. do 5 sierpnia 2005 r. do ARiMR wpłynęło ponad 18 tys. wniosków na sumę 942,8 mln zł, co stanowiło
133% limitu przyznanego na lata 2004-2006. Agencja odrzuciła ponad 4 tys. wniosków z przyczyn formalnych, reflektanci
prowadzili bowiem gospodarstwa dłużej niż dopuszczalne 12 miesięcy, z kolejnymi 531 wnioskodawcami, mimo spełnienia
wszystkich warunków, umów nie podpisała z powodu wyczerpania się środków.
Kontrolerzy stwierdzili, że ARiMR w dniu rozpoczęcia przyjmowania wniosków nie była do tego przygotowana. Ich rozpatrywanie
ograniczał brak procedur i wzorów dokumentów dotyczących udzielania pomocy oraz opóźnienie w uruchomieniu systemu
informatycznego. Wnioski rozpatrywane były wyjątkowo opieszale – w kontrolowanych oddziałach Agencji średnio od 147 do
180 dni. Odnotowany został również przypadek rozpoznawania jednej ze spraw przez 362 dni.
Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy na pierwszy plan wysuwa się długotrwała weryfikacja wstępna składanych aplikacji,
w procedurach ARiMR nie określono bowiem terminu na podjęcie tych czynności po złożeniu wniosku. Ponadto Agencja nie
przestrzegała dwumiesięcznego terminu załatwiania spraw, biegnącego od momentu zgromadzenia kompletu dokumentów.
W krańcowych przypadkach opieszałość Agencji powodowała utratę możliwości dofinansowania – jeśli reflektant przed terminem
podpisania umowy ukończył 40 lat, albo prowadził gospodarstwo dłużej niż 12 miesięcy.
W niektórych oddziałach Agencji kontrolerzy spotkali się z przypadkami nierównego traktowania beneficjentów. Urzędnicy
nie przestrzegali kolejności załatwiania kompletnych wniosków według dat ich wpływu, często rozpatrując je „po uważaniu”,
co mogło rodzić podejrzenie o korupcyjne tło takich zachowań. Stwierdzono też przypadki wydawania odmiennych decyzji
w identycznych okolicznościach faktycznych. Kontrola ujawniła, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wprowadził postanowień zapobiegających konfliktowi interesów w przypadku ubiegania się o wsparcie pracowników instytucji zaangażowanej
w udzielanie pomocy albo członków ich rodzin.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– przestrzeganie przepisów i procedur
obowiązujących przy rejestracji i rozpatrywaniu podań rolników;
– terminowe załatwianie wniosków
o dofinansowanie;

– wprowadzenie szczegółowych zasad
postępowania, eliminujących przypadki
powstawania konfliktu interesów w sprawach przyznawania i wypłaty pomocy.
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Tytu³ kontroli
Monitoring środowiska
morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego

Cel

Zakres

Ocena wypełniania przez Polskę
postanowień Konwencji o ochronie
środowiska morskiego obszaru Morza
Bałtyckiego oraz Ramowej Dyrektywy
Wodnej Parlamentu Europejskiego,
w części dotyczącej prowadzenia monitoringu jakości wód morskich.

Kontrolą objęto: Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska, wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska
w Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Oddział Morski w Gdyni.

Na podstawie Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, czyli tzw. Konwencji Helsińskiej, ustanowiono Zintegrowany Program Monitoringu Morza Bałtyckiego COMBINE. Jednocześnie Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązywała wszystkie kraje nadbałtyckie,
do utworzenia programów monitorowania wód przybrzeżnych i przejściowych.
Koordynacja realizacji i przestrzegania postanowień Konwencji Helsińskiej powierzona została specjalnemu organowi – Komisji Helsińskiej. Polska podjęła się wprowadzania w życie programu COMBINE na podstawie fakultatywnego zalecenia tej
komisji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku do programu COMBINE”. Przewidziane dyrektywą wodną badanie
wód przejściowych i przybrzeżnych dokonywane było w 2007 r. w oparciu o projekty rozporządzeń Ministra Środowiska
dotyczących sposobu prowadzenia monitoringu, a także zalecenia GIOŚ w sprawie lokalizacji punktów pomiarowych oraz
zakresu i częstotliwości pomiarów. Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że mimo wejścia w życie przed ponad półtora rokiem
Ramowej Dyrektywy Wodnej, ciągle nie ukazały się wymagane dla wdrożenia jej postanowień akty wykonawcze dotyczące
form prowadzenia monitoringu wód i oceny ich stanu. W konsekwencji, na wodach przybrzeżnych i przejściowych badania
wykonywano na podstawie nieobligatoryjnych dokumentów. Stało się to przyczyną dużej dowolności w realizacji zadań przez
skontrolowane wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.
W ramach systemu monitoringu Bałtyku działały 23 stanowiska pomiarowe na morzu otwartym – badania prowadził
tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zlecenie GIOŚ – oraz 11 stanowisk na wodach przybrzeżnych i 24 na wodach
przejściowych, pozostających w gestii wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w Szczecinie, Gdańsku i Olsztynie.
Badane były parametry meteorologiczne i hydrologiczne oraz jakość chemiczna i biologiczna wód, w tym zawartość substancji
szczególnie szkodliwych.
Kontrolerzy stwierdzili, że system finansowania tego przedsięwzięcia nie zapewniał terminowego i pełnego pokrywania kosztów prowadzonych badań. Środki przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były
niewystarczające i przekazywane z opóźnieniem. Powodowało to, że zarówno IMiGW jak i WIOŚ corocznie wstrzymywały
rozpoczęcie prac do czasu ich uzyskania. W rezultacie, Instytut otrzymywał od GIOŚ zlecenia na prowadzenie obserwacji
nawet z półtoraroczną zwłoką, licząc od rozpoczęcia cyklu badawczego. Zmuszało go to do rozpoczynania badań bez umów
i na własny koszt, było też powodem nieterminowego przesyłania raportów do Komisji Helsińskiej. Niedostatki finansowe sprawiały, że wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska nie wykonywały pełnego zakresu badań, borykały się z problemami
kadrowymi, a wyposażenie ich laboratoriów w sprzęt, urządzenia i aparaturę było niedostateczne.
W ocenie NIK, brak ustawowego nadzoru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nad inspektoratami wojewódzkimi
powodował, że jednostki te wprowadzały zmiany w programach ochrony środowiska bez uzgodnienia z GIOŚ, rezygnowały
z wykonania części badań, nie przekazywały też do centrali wyników przeprowadzonych pomiarów. Mogło to zakłócić wypełnianie przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji Helsińskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wydanie rozporządzeń dotyczących
sposobu i formy prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych;
– ustalenie zasad finansowania mo-
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nitoringu Morza Bałtyckiego w sposób
zapewniający jego niezawodność i ciągłość;
– udzielenie wsparcia finansowego
wojewódzkim inspektoratom ochrony
środowiska na uzupełnienie brakującego

wyposażenia niezbędnego do prowadzenia monitoringu wód przejściowych
i przybrzeżnych;
– egzekwowanie od wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska sprawozdań z prowadzonego monitoringu.

Tytu³ kontroli
Umarzanie wierzytelności
Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
dotyczących środków
Funduszu Restrukturyzacji
i Oddłużenia Rolnictwa

Cel

Zakres

Ocena podejmowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
czynności dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania
Rolnictwa – umarzania długów, rozkładania ich na raty bądź odraczania
terminów spłat.

Kontrolą objęto Ministerstwo Finansów
oraz centralę Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.

NIK, mimo stwierdzonych uchybień, pozytywnie oceniła obsługiwanie przez
Ministerstwo Finansów i Agencję wierzytelności dotyczących środków Funduszu.
Zgodnie z ustawą o utworzeniu ARiMR, prezes Agencji mógł je umarzać w całości lub części, rozkładać na raty albo odraczać
terminy ich spłat – o ile spełniony został przynajmniej jeden z warunków wymienionych w tej ustawie.
Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa funkcjonował w latach 1992-93, a jego celem było zniwelowanie negatywnych
skutków powiększania się zobowiązań finansowych sektora rolno-spożywczego wobec banków, będącego wynikiem gwałtownego wzrostu oprocentowania. Gospodarstwa, które wpadły w pułapkę kredytową, wspomagano zgromadzonymi na koncie
FRiOR środkami budżetowymi, przeznaczanymi na wykup bankowych wierzytelności oraz udzielanie kredytów naprawczych
i modernizacyjnych na preferencyjnych zasadach.
W 1994 r., na mocy ustawy o utworzeniu ARiMR, Agencja przejęła zobowiązania i wierzytelności FRiOR. Ich stan zmniejszył
się z 80,9 mln zł w dniu 31 grudnia 2003 r. do 50,8 mln zł na koniec czerwca 2008 r., a więc o 37,3%. Na 2.054 skierowane do
prezesa ARiMR prośby dłużników o umorzenie zobowiązania w całości, bądź rozłożenie go na raty, 1097 zostały rozpatrzone
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą procedurą, warunki realizacji wniosków określają umowy zawierane między Agencją a dłużnikiem, ustalające m.in. terminy spłat pozostałej do zwrotu części wierzytelności. Między październikiem 2003 r. a kwietniem
2007 r. zawarto 1.126 umów (kilka umów mogło być rezultatem złożenia jednego pisma) o umorzenie bądź rozłożenie na raty
zobowiązań na kwotę 152,5 mln zł, w tym 987, na kwotę 139,4 mln zł, o likwidację zadłużenia w całości. Izba nie stwierdziła
przypadków udzielania pomocy osobom nieuprawnionym, nie wniosła też uwag do sposobu dokonywania w księgach rachunkowych zapisów dotyczących wierzytelności Agencji.
Do umorzenia kwot przekraczających 15 tys. zł niezbędna jest zgoda Ministra Finansów, wydawana na wniosek prezesa
Agencji. Rozpatrywał je specjalnie powołany w tym celu przez ministra zespół opiniujący.
Kontrolerzy zwrócili uwagę, że stosowana w Agencji procedura przyjmowania i opiniowania składanych podań nie określała
dokumentów, które powinny składać się na kompletne wystąpienia kierowane przez prezesa ARiMR do Ministra Finansów,
nie ustaliła też zasad prowadzenia ich rejestru. Z kolei minister nie określił, jakie załączniki powinny zawierać kierowane do
niego wnioski. Nadto uznał, że nie ma obowiązku sprawdzania kompletności i wiarygodności dokumentów składanych przez
Agencję.
Minister Finansów nie ustalił też szczegółowych zasad rozpatrywania przez zespół opiniujący otrzymywanych z Agencji dokumentów. Przyjęła się praktyka, że w kwestiach budzących wątpliwości, szczególnie dotyczących ewentualnego udzielania
pomocy w przeszłości, zwykle zwracał się on do Agencji o wyjaśnienia bądź o dodatkowe informacje telefonicznie. Przyspieszało to postępowanie, jednak, w ocenie NIK, istniało ryzyko uzyskania w tym trybie danych nie w pełni rzetelnych. Mimo tych
zastrzeżeń NIK wyraziła opinię, iż zespół przy Ministrze Finansów sprawnie realizował swoje zadania.
Kontrola wykazała, że nie były zaplanowane i nie zostały przeprowadzone audyty ani kontrole wewnętrzne poświęcone umarzaniu
wierzytelności FRiOR. Minister Finansów i prezes ARiMR uzasadniali ten fakt brakiem sygnałów o nieprawidłowościach.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uszczegółowienie procedur rozpatrywania przez ARiMR wniosków
dłużników;
– stosowanie w Ministerstwie Finan-

sów precyzyjnych zasad postępowania
z wnioskami Agencji, zapewniających
jednolite orzecznictwo w tych sprawach;
– ustalenie przez Ministra Finansów
rodzajów dokumentów, stanowiących

załączniki do wniosków Agencji;
– wdrożenie przez Ministerstwo Finansów kontroli prawidłowości umarzania
przez Agencję wierzytelności ze środków FRiOR.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Postępowanie
z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi

Ocena realizacji wybranych zadań
Ministra Środowiska oraz Inspekcji Weterynaryjnej dotyczących organizmów
genetycznie zmodyfikowanych, ze
szczególnym uwzględnieniem nadzoru
i kontroli ich stosowania oraz obrotu.

Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Środowiska i Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Mimo zastrzeżeń części społeczeństw, Komisja Europejska dopuszcza na rynek
wspólnotowy coraz więcej roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Wprowadzenie w krajach Unii Europejskiej zakazu ich uprawy i sprzedaży napotyka jednak na duże trudności, ponieważ w myśl
dyrektywy 2001/18/WE jest to możliwe jedynie wtedy, gdy istnieją uzasadnione obawy, że konkretny produkt GMO może być
szkodliwy dla ludzi i środowiska. Wiele krajów, m.in. Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia, podejmuje jednak starania
w celu wprowadzenia, przynajmniej na części terytorium, zakazu upraw transgenicznych.
Także Polska, respektując obowiązujące prawo wspólnotowe, jest przeciwna wprowadzaniu do obrotu, z możliwością uprawy,
roślin genetycznie zmodyfikowanych. Opowiada się natomiast za prowadzeniem prac zamkniętego użycia GMO oraz badań
naukowych nad określeniem wpływu tych organizmów na środowisko, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów nowym
Ramowym stanowiskiem rządu RP dotyczącym organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Zakres działań dotyczących uwalniania do środowiska tych organizmów był niewystarczający – stwierdziła Najwyższa Izba
Kontroli. Trwające od 2004 r. prace nad ustawą – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych nie zostały zakończone,
a obowiązujące przepisy prawa krajowego były nieprecyzyjne i nie regulowały wszystkich kwestii związanych z GMO. Brak
było kompleksowych danych o występowaniu GMO w środowisku i obrocie nimi w kraju, co uniemożliwiało rzetelny nadzór
i kontrolę. Minister Środowiska nie opracował, do czego był zobowiązany, Krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego,
wskutek czego nie został utworzony system zabezpieczeń ani program działań, uwzględniający przenikanie GMO do środowiska. Nie zlecił też wykonania badań, które potwierdziłyby lub wykluczyły wpływ GMO na środowisko, mimo że zgodnie
z dyrektywą 2001/18/WE państwa członkowskie UE powinny prowadzić takie niezależne analizy. Ani jeden organ w kraju nie
posiadał informacji o powierzchni upraw genetycznie modyfikowanych.
W latach 2005-2007 i w I połowie 2008 r. nie było skutecznego systemu nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Kompetencje Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych częściowo się pokrywały, natomiast w żadnym akcie prawnym nie zostały sprecyzowane zadania służby
celnej. Przepisy nie nakładały na poszczególne inspekcje obowiązku informowania Ministra Środowiska o przeprowadzonych
kontrolach i ich wynikach, choć niektóre robiły to z własnej inicjatywy. Główny Inspektorat Weterynarii – uznając, że nie jest to
zadanie priorytetowe –– nie planował własnych kontroli w celu sprawdzenia skuteczności nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad
stosowaniem GMO w paszach. Wśród przeprowadzonych przez GIW 63 kontroli, zaledwie dwie miały związek z występowaniem
w paszach organizmów genetycznie modyfikowanych.
W świetle prawa wspólnotowego rośliny transgeniczne, których odmiany wpisane zostały do Wspólnotowego Katalogu Roślin
Uprawnych, mogą być uprawiane na obszarze całej Unii. Ze względu na fakt, iż polskie przepisy nie regulowały spraw związanych
z takimi zasiewami, mogły one być prowadzone bez żadnych ograniczeń. Brak danych o występowaniu i wielkości upraw GMO
utrudniał Ministrowi Środowiska gromadzenie informacji niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Z braku
przepisów nie monitorowano upraw GMO, do czego zobowiązuje unijna dyrektywa, pozbawiając się tym samym możliwości
zebrania danych mogących mieć znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.
Nie zostały określone zasady zapewniające bezpieczne współistnienie upraw genetycznie modyfikowanych oraz tradycyjnych
i ekologicznych, co stwarzało zagrożenie niekontrolowanego rozprzestrzeniania tych pierwszych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie koordynacji kontroli
uwolnionych do środowiska i wprowadzonych do obrotu GMO;
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– określenie i upowszechnienie zasad
współistnienia upraw GMO, upraw konwencjonalnych i ekologicznych;
– prowadzenie badań nad wpływem
organizmów genetycznie zmodyfiko-

wanych na środowisko i poszczególne
elementy biocenoz.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wydawanie zintegrowanych
pozwoleń na korzystanie
ze środowiska oraz
przestrzeganie warunków
w nich zawartych

Ocena realizacji zadań wynikających
ze zobowiązań akcesyjnych Polski
wobec UE w obszarze „Środowisko” w
części dotyczącej zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Środowiska, 16 urzędów wojewódzkich, 10
wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska, 10 starostw i 18 podmiotów gospodarczych, natomiast badaniem Inspekcji Ochrony Środowiska
– w trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK
– 30 podmiotów gospodarczych.

Nie były we właściwy sposób realizowane zadania wynikające ze zobowiązań
akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej w obszarze „Środowisko” w zakresie
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń. Prawo ochrony środowiska z 2001 r. przejęło do polskiego systemu
prawnego dyrektywę Rady Unii Europejskiej z 1996 r. (tzw. dyrektywę IPPC) dotyczącą zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli. Wprowadziła ona mechanizmy prawne, wymuszające zapobieganie emisjom do środowiska. Elementem tego systemu
są pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, które muszą spełniać wymagania Najlepszych Dostępnych Technik
(BAT). Taka decyzja administracyjna stanowi de facto swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, gdyż Prawo ochrony
środowiska nakazuje wstrzymanie funkcjonowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego pozwolenia.
Do listopada 2007 r. spośród ponad 2,8 tys. instalacji, na których eksploatację wymagane było pozwolenie zintegrowane,
uzyskało je 71% obiektów, z czego większość po upływie wymaganego terminu. Głównymi przyczynami tych opóźnień było
zbyt opieszałe składanie wniosków przez zainteresowanych, błędy w przedkładanych do rozpatrzenia dokumentach, wreszcie
długotrwałość postępowań administracyjnych.
W większości badanych urzędów wojewódzkich, właściwe komórki nie miały wiedzy o instalacjach IPPC funkcjonujących na ich
terenie. Tym samym organy administracji publicznej nie mogły prawidłowo monitorować uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych
oraz interweniować w przypadkach przekraczania obowiązkowych terminów ich uzyskania. W 2 urzędach wojewódzkich oraz
1 badanym starostwie w ogóle nie prowadzono rejestrów wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych.
We wszystkich skontrolowanych urzędach wojewódzkich i starostwach powiatowych niewłaściwie realizowano wynikający
z Prawa ochrony środowiska obowiązek niezwłocznego przedkładania Ministrowi Środowiska kopii wniosków o wydanie
pozwoleń zintegrowanych. Warunkiem rozpatrzenia takiego podania było uiszczenie opłaty rejestracyjnej. W ocenie Izby,
nie weryfikowano prawidłowo poprawności naliczania wnoszonych opłat. W 7 urzędach wojewódzkich zostały one zaniżone
o 40,8 tys. zł, co stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W latach 2004-2007 Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła ponad 5 tys. kontroli instalacji wymagających posiadania
pozwolenia zintegrowanego. Wojewódzcy inspektorzy wydali 21 decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji z powodu
niedotrzymania terminów uzyskania pozwoleń zintegrowanych oraz 136 decyzji wstrzymujących eksploatację instalacji bez
wymaganego pozwolenia zintegrowanego. W opinii NIK niewystarczające były działania Inspekcji, dotyczące w szczególności
podejmowania postępowań w sprawie obligatoryjnego wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanych bez wymaganego
pozwolenia zintegrowanego, jak też w wypadku naruszenia jego warunków przez ponad pół roku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie jednolitego systemu
ewidencjonowania instalacji IPPC oraz
złożonych wniosków i wydanych pozwoleń zintegrowanych;

– nałożenie na organy rozpatrujące
wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych jednoznacznego obowiązku
weryfikowania prawidłowości obliczenia
wnoszonej opłaty rejestracyjnej;
– powiadomienie Komisji Europejskiej
o 69 instalacjach umieszczonych na „Li-

ście 212” niepodlegających obowiązkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
– skuteczne kontrolowanie instalacji
IPPC oraz podejmowanie czynności
wobec podmiotów eksploatujących je
bez pozwolenia zintegrowanego.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie w latach
2005-2007 (I półrocze)
środków publicznych
na finansowanie pobytu
nieletnich w placówkach
o charakterze
resocjalizacyjnym

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie pobytu nieletnich w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Kontrolą objęto zakłady poprawcze
w Białymstoku, Szubinie, Ostrowcu
Świętokrzyskim, Dominowie, Barczewie, Trzemesznie, Mrozach, Sadowicach oraz zakłady poprawcze
i schroniska dla nieletnich w Zawierciu,
Konstantynowie Łódzkimi i Łańcucie.

Synteza

W Polsce funkcjonują 44 placówki o charakterze resocjalizacyjnym – zakłady
poprawcze, dysponujące 1291 miejscami oraz schroniska dla nieletnich, mogące
przyjąć 640 podopiecznych. Ich głównym zadaniem jest resocjalizacja nieletnich drogą zmiany postawy wobec siebie i innych,
prawidłowego rozwoju osobowości, kształtowania pozytywnych zainteresowań i właściwej hierarchii wartości. W zależności od
profilu dzielą się one na otwarte (młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej), półotwarte, zamknięte (o wzmożonym nadzorze
wychowawczym), resocjalizacyjno-rewalidacyjne i resocjalizacyjno-terapeutyczne. Wśród schronisk wyodrębnia się zwykłe
i interwencyjne. W końcu czerwca 2007 r. w zakładach poprawczych przebywało 1491 nieletnich, a w schroniskach – 618.
W latach objętych badaniem skontrolowane jednostki otrzymały na swoją działalność prawie 120 mln zł: w 2005 r. – 46,3
mln zł, w 2006 r. – 48,8 mln zł i 24,6 mln zł w I półroczu 2007 r., co umożliwiło im zorganizowanie wychowankom odpowiednich
warunków pobytu, kontynuowanie nauki oraz zdobycie zawodu. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, środki te zostały spożytkowane z zachowaniem zasady uzyskania jak najlepszego efektu, a niewykorzystane zwrócono do budżetu państwa. Kilka
placówek zaciągnęło jednak zobowiązania przekraczające plan finansowy oraz wydatkowało część nakładów z naruszeniem
zasad określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Wzrastał średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka – z 6,2 tys. zł w 2005 r. do 6,7 tys. zł w I półroczu 2007 r.
Najwyższy był w zakładach o wzmożonym nadzorze wychowawczym, w których stosunkowo niewielką liczbą podopiecznych
opiekowało się pokaźne grono pracowników. W jednym z nich przeciętny miesięczny koszt pobytu wyniósł 11,4 tys. zł, ponieważ
do pracy z 25 podopiecznymi zatrudniano 56 pracowników.
W 2005 r. badane placówki zatrudniały 706 osób, które sprawowały pieczę nad 622 nieletnimi; w 2006 r. zatrudnienie wzrosło
do 717 pracowników, zaś średnia liczba wychowanków zmniejszyła się do 618. Ponad połowę pracujących w zakładach
i schroniskach stanowili pedagodzy z wyższym wykształceniem, którzy legitymowali się dużym doświadczeniem w pracy
z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.
Z powodu niepełnego zatrudnienia w ośrodkach resocjalizacyjnych i niewykorzystywania przyznanych limitów, wystąpiła
konieczność obciążenia pracowników dodatkową pracą w godzinach ponadwymiarowych, które pochłonęły 18,5% wydatków
na wynagrodzenia. Tolerowanie takiego stanu przez kierownictwa jednostek umożliwiało im oraz pracownikom uzyskiwanie
kolejnych świadczeń. W jednej z placówek kontrolujący ujawnili znaczne przekroczenie limitu godzin ponadwymiarowych. Na
dodatkowe wynagrodzenia z tego tytułu w 2006 r. przeznaczono 528 tys. zł oraz 274 tys. zł w I półroczu 2007 r.
Większość jednostek nieprawidłowo sporządzała i ewidencjonowała dowody księgowe, co było rezultatem m.in. braku
skutecznej wewnętrznej kontroli finansowej. Przegląd ksiąg rachunkowych wykazał, że błędy polegały przede wszystkim na
nieumieszczaniu w dokumentach danych wymaganych przez ustawę o rachunkowości.

Wa¿niejsze wnioski
– dokonywanie zakupu towarów
i usług zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych;
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– zatrudnianie w placówkach wymaganej liczby pracowników i ograniczenie
do niezbędnego minimum godzin
ponadwymiarowych;
– prowadzenie ksiąg rachunkowych
zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Rozporządzanie
przez Agencję
Mienia Wojskowego
nieruchomościami na
rzecz jednostek samorządu
terytorialnego w latach
2003-2006

Ocena prawidłowości rozporządzania
przez Agencję Mienia Wojskowego
nieruchomościami Skarbu Państwa
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz skuteczności windykacji
należności z tego tytułu.

Kontrolę przeprowadzono w oddziałach terenowych AMW w Olsztynie,
Gorzowie Wlkp., Gdyni, Krakowie,
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Agencja Mienia Wojskowego przestrzegała procedur bezprzetargowej sprzedaży
nieruchomości Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego. Prawidłowo
zawierała też umowy darowizn oraz przekazania nieruchomości w dzierżawę i użyczenie. Skutecznie prowadziła windykację
należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Mimo tej pozytywnej oceny,
zastrzeżenia wzbudziło zaniechanie dochodzenia zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielanych przy sprzedaży nieruchomości
w sytuacji, gdy kupujący przed upływem 10 lat od daty ich nabycia sprzedali nieruchomości lub wykorzystali je na cele inne
niż uzasadniające udzielenie bonifikaty. Kontrola NIK ujawniła, iż kilka gmin zbyło nieruchomości nie jednostkom samorządu
terytorialnego, a podmiotom prywatnym – nie zwracając Agencji należnej bonifikaty w wysokości prawie 8 mln zł.
W większości badanych transakcji oddziały terenowe AMW prawidłowo sporządziły wykazy nieruchomości przeznaczonych
do zbycia i wywiesiły je w swoich siedzibach w wymaganym terminie. Informacje o sprzedaży ukazały się także w prasie.
W trzech oddziałach wyceny nieruchomości zostały wykorzystane już po upływie 12 miesięcy – licząc od daty ich sporządzenia lub potwierdzenia aktualności operatów do dnia zawarcia aktów notarialnych – chociaż zgodnie z ustawą o gospodarce
nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez 12 miesięcy
od daty jego opracowania. Zdaniem NIK, w sytuacji trwałego wzrostu cen nieruchomości ich sprzedaż po upływie terminu
aktualności wyceny była obarczona ryzykiem uzyskania zaniżonej ceny.
W jednym oddziale AMW kontrolujący stwierdzili dwa przypadki wyliczenia przez rzeczoznawcę ceny nieruchomości niezgodnie
z przyjętą w operatach metodyką, co spowodowało jej zaniżenie o 228,2 tys. zł. Przeprowadzona w 2005 r. przez NIK kontrola
wykazała analogiczne nieprawidłowości w wyliczeniach dokonanych przez tego samego rzeczoznawcę. Agencja nie wystąpiła
jednak do organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych z wnioskiem o ocenę prawidłowości sporządzenia operatu
szacunkowego.
W latach 2003-2006 wartość nieruchomości przekazanych przez AMW w drodze umowy darowizny wyniosła 48,7 mln zł.
Ani jeden z oddziałów nie posiadał jednak informacji o sposobie ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego
ani nie przeprowadzał w tym względzie stosownych kontroli. Było to o tyle istotne, że w razie przeznaczenia nieruchomości na
inny cel niż określony w umowie, darowizna podlega odwołaniu. Kontrola NIK wykazała, że jedna z gmin sprzedała otrzymaną
nieruchomość spółce, tej samej której uprzednio zbyła inne grunty nabyte z bonifikatą. Agencja nie odwołała jednak darowizny
– co było jej ustawowym obowiązkiem, bowiem nie wystąpiły przesłanki uzasadniające odstąpienie od tej czynności.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie obowiązku okresowego sprawdzania, czy nieruchomości
sprzedane z bonifikatą nadal są własnością nabywcy;
– monitorowanie, czy nieruchomości przekazane w drodze darowizny

wykorzystywane są zgodnie z celem
umowy;
– wyegzekwowanie zwrotu równowartości udzielonych bonifikat, po ich
waloryzacji, od jednostek samorządu terytorialnego które zbyły przed upływem
10 lat zakupione od AMW nieruchomości
lub wykorzystały je na inne cele niż
uzasadniające udzielenie bonifikaty;

– odwołanie przez AMW darowizny
nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, które następnie
je sprzedały.
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Tytu³ kontroli
Prawidłowość
wykorzystania dotacji
na świadczenia rodzinne

Cel

Zakres

Ocena realizacji świadczeń rodzinnych
i wykorzystania przez gminy dotacji
otrzymanych na ten cel z budżetu
państwa.

Kontrolą objęto 30 gmin z województw:
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego,
małopolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Od maja 2005 r. do końca czerwca 2006 r. ze 189 mln zł dotacji na świadczenia
rodzinne badane gminy wypłaciły 186,7 mln zł, a resztę zwróciły do budżetu państwa. Najwyższa Izba Kontroli – mimo stwierdzonych uchybień – pozytywnie oceniła wykorzystanie i rozliczenie dotacji, chociaż
miała zastrzeżenia do prawidłowości przyznawania świadczeń, ich wysokości oraz terminowości wypłat.
Świadczeniami rodzinnymi są m.in.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem
w razie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki
poza miejscem zamieszkania), a także świadczenia opiekuńcze – zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne.
Siedem gmin decyzje o ustaleniu prawa do świadczeń wydało z naruszeniem zasady załatwiania sprawy bez zbędnej zwłoki,
określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego. Powodem opóźnień było m.in. przyjmowanie niekompletnych wniosków,
przede wszystkim niezawierających zaświadczeń o pobieraniu przez dzieci nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Do wniosków
o przyznanie świadczeń najczęściej nie dołączano wymaganych załączników, zaświadczeń urzędów skarbowych o dochodach
świadczeniobiorcy, niektóre były błędnie wypełnione lub niepodpisane przez wnioskodawcę. Kontrolujący stwierdzili, że wójt
jednej z gmin wydawał decyzje ustalające prawo do świadczeń rodzinnych, chciaż ubiegający się o nie nie złożyli w danym roku
podatkowym rocznego zeznania o wysokości osiągniętych dochodów. Izba zwraca uwagę, iż w takiej sytuacji gmina powinna
wezwać wnioskodawców do złożenia wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających wysokość osiągniętych dochodów.
Z powodu zaniżenia kryterium dochodowości w jednej z gmin niesłusznie wypłacono świadczenia na kwotę 12,5 tys. zł, w innej
– 9,2 tys. zł otrzymała osoba niespełniająca warunków do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Nienależnie pobrane kwoty
wraz z odsetkami zostały zwrócone na rachunek bankowy urzędów wojewódzkich.
Gminy wypłacały świadczenia w ustalonych terminach, jednak w trzech odnotowano opóźnienia, wynoszące od 1 do 14 dni
w stosunku do wymaganego terminu.
19 gmin przejęło od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dokumentację 64
spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 88,7 tys. zł. Ich windykację prowadzono głównie
drogą potrąceń z kolejnych wypłat świadczeń oraz bezpośrednich wpłat do kasy gminy. Z nienależnie pobranych świadczeń
odzyskano 17,3 tys. zł, 29,7 tys. zł umorzono, roszczenia do 5,8 tys. zł uległy przedawnieniu, zaś egzekucję w stosunku do
16,3 tys. zł urzędy skarbowe uznały za nieskuteczną.
Kontrola wykazała, że w 10 gminach przekroczono o 17,9 tys. zł wydatki na koszty obsługi świadczeń rodzinnych ponad limit
wynoszący do końca 2004 r. 2% lub od 1 stycznia 2005 r. 3% wydatków na te świadczenia. Powyższą kwotę urzędy gmin
zwróciły właściwemu urzędowi wojewódzkiemu.
Większość gmin przekazywała w terminie dysponentom głównym sprawozdania o realizacji świadczeń rodzinnych, w kilku
stwierdzono opóźnienia nie przekraczające parunastu dni.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– terminowe wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne;
– żądanie od ubiegających się o świad-
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czenia wymaganych załączników;
– przyznawanie świadczeń rodzinnych
w kwotach wynikających z przepisów
prawa;
– wyegzekwowanie od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń.;

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych Agencji
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa na dopłaty
do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych
na rzecz rolnictwa

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości przydzielania
i wykorzystywania dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa.

Kontrolę przeprowadzono w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w 45 bankach z województw:
kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego,
które udzielały największych kredytów
inwestycyjnych.

W myśl ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Agencja – za pośrednictwem banków – dopłaca do oprocentowania kredytów
inwestycyjnych na rzecz rolnictwa. Od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. ARiMR zawarła z bankami w całym kraju
81,3 tys. takich umów na łączną kwotę ponad 9,2 mld zł. Największym powodzeniem cieszyły się linie kredytowe dla młodych
rolników, inwestycyjne podstawowe, na zakup ziemi oraz branżowe, które stanowiły 93,5% liczby i 86,9% wartości kredytów.
Podobnie kształtowała się ich wielkość i struktura w 45 skontrolowanych jednostkach.
Najwięcej preferencyjnych kredytów (77,3 tys.) przyznał Bank Gospodarki Żywnościowej SA w Warszawie oraz banki zrzeszające podmioty spółdzielcze – Bank Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu
i Mazowiecki Bank Regionalny SA w Warszawie, które przeznaczyły na nie 8,2 mld zł. ARiMR dopłaciła do oprocentowania
kredytów ponad 1,4 mld zł, w tym 254,4 mln zł do udzielonych przez objęte badaniem banki. Zrealizowały one 12,9 tys. preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na ogólną kwotę ponad 1,8 mld zł.
Większość banków, bo aż 35, nie przestrzegała procedur i warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, a także zarządzenia prezesa
ARiMR, precyzującego zasady przyznawania kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania.
Część banków – mimo braku pozytywnie zaopiniowanego przez ośrodek doradztwa rolniczego planu przedsięwzięcia, dołączanego do wniosku o kredyt – zawierała umowy i pobierała nienależne w takim przypadku dopłaty do oprocentowania kredytów.
Niektóre banki, chociaż miały taki obowiązek, nie informowały ośrodków doradztwa w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
z kontrahentem o wypłaconym kredycie albo robiły to z opóźnieniem sięgającym nawet 1.026 dni. Wbrew wspomnianemu
już rozporządzeniu Rady Ministrów, które przewiduje, że dopłaty do oprocentowania kredytów nie przysługują w odniesieniu
do tej części nabywanego gruntu, która spowoduje powiększenie powierzchni gospodarstwa ponad 300 ha użytków rolnych,
banki również w takiej sytuacji udzielały preferencyjnych kredytów. Nierzadko przed przyznaniem kredytu nie przeprowadzały
u wnioskodawców wymaganej kontroli, ani nie monitorowały przedsięwzięcia objętego kredytem.
NIK zwraca uwagę, że chociaż ARiMR i banki zrzeszające banki spółdzielcze były zobowiązane do kontrolowania tychże
banków pod względem udzielania i wykorzystania kredytów preferencyjnych oraz prawidłowości naliczania dopłat do ich
oprocentowania, to w 21 takich instytucjach podobne badania nie zostały przeprowadzone.
Kontrola wykazała, że kilku rolników, którzy otrzymali w sumie 4 mln zł kredytów preferencyjnych, ponad 0,9 mln zł wykorzystało niezgodnie z przeznaczeniem. Kolejnych kilku nie udokumentowało wniesienia wkładu własnego do sfinansowania
inwestycji objętej tymi kredytami albo w terminie 3 miesięcy od otrzymania kredytów – wydatków poniesionych na finansowanie
przedsięwzięcia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zapewnienie skutecznej kontroli
i nadzoru ARiMR nad przydzielaniem
i wykorzystaniem kredytów preferencyjnych;

– dołączanie do akt kredytów preferencyjnych wszystkich wymaganych
przepisami załączników;
– zwrot nienależnie pobranych dopłat
ze środków ARiMR do oprocentowania
kredytów;

– egzekwowanie wnoszenia przez
kredytobiorców udziału własnego
w finansowaniu inwestycji w wymaganej
wysokości przed uruchomieniem kredytu.
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Tytu³ kontroli
Sprawowanie
profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą w wieku
szkolnym w latach
2005-2007 (I półrocze)

Cel

Zakres

Ocena organizacji i funkcjonowania
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą, objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem
nauki oraz kształcącymi się w szkołach
ponadgimnazjalnych do ukończenia
19. roku życia.

Kontrolę przeprowadzono w 49 jednostkach: w Ministerstwie Zdrowia, 8
oddziałach wojewódzkich Narodowego
Funduszu Zdrowia, 8 wojewódzkich
centrach zdrowia publicznego, 16 szkołach podstawowych, 8 gimnazjach oraz
w 8 szkołach ponadgimnazjalnych.

W myśl ustawy o systemie oświaty, uczniowie, z wyjątkiem uczęszczających do
szkół dla dorosłych, objęci są świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.
Szkoła publiczna powinna więc zapewnić im możliwość korzystania z tych świadczeń i z pomocy przedlekarskiej. Organizacja
opieki zdrowotnej nad uczącymi się nie gwarantowała im jednak równego dostępu do świadczeń, mimo iż Rządowy program
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na lata 2004-2006 przewidywał,
że gabinety lekarskie będą w każdej szkole – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Istotnym mankamentem organizacji systemu
opieki było m.in. znaczne rozproszenie podmiotów świadczących profilaktyczne usługi medyczne, finansowanych ze środków
publicznych, oraz nieskuteczność nadzorujących ich instytucji. Niedostateczny przepływ informacji między różnymi jednostkami
o wykonywanych świadczeniach i stanie zdrowia uczniów uniemożliwiał rzetelną analizę funkcjonowania opieki zdrowotnej.
Oddziały wojewódzkie NFZ, chociaż miały taki obowiązek, po zawarciu umów o świadczenie uczniom opieki lekarskiej nie
przekazywały właściwym wojewodom wymaganych danych (m.in. nazwy i adresu świadczeniodawcy, liczby uczniów objętych
opieką), nie gromadziły też informacji o stanie ich zdrowia. W rezultacie w latach 2005-2006 z powodu niewłaściwego planowania potrzeb aż 47,6% uczniów pozbawionych było profilaktycznej opieki stomatologicznej. Kontrolujący zwrócili uwagę,
że zarządzenia prezesa NFZ, ograniczające do 18 lat górną granicę wieku uczniów uprawnionych do zapobiegawczej opieki
stomatologicznej, pozostawały w sprzeczności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w myśl którego granicą tą jest ukończenie 19. roku życia.
W siedmiu badanych szkołach jedna pielęgniarka lub higienistka miała pod opieką ponad 880 uczniów, czyli znacznie więcej
niż przewidywały normy ustalone przez Instytut Matki i Dziecka. Zdaniem NIK, taka sytuacja mogła niekorzystnie odbić się
na jakości usług medycznych.
Wojewódzkie centra zdrowia publicznego skontrolowały m.in. 537 lekarzy, 930 pielęgniarek, 363 szkolne gabinety profilaktyki
i pomocy przedlekarskiej. Z powodu braku pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, poza kontrolą pozostawali
jednak stomatolodzy, gdyż w myśl ustawy o zakładach opieki zdrowotnej określone czynności kontrolne mogą prowadzić
wyłącznie osoby wykonującą zawód medyczny, właściwy ze względu na rodzaj i zakres kontrolowanych czynności. W ciągu
2,5 lat centra skontrolowały zaledwie 4% gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach, stwierdzając m.in. niewykonywanie badań przesiewowych, niedostateczne wyposażenie gabinetów lekarskich, brak współpracy pielęgniarek lub
higienistek z dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół. Tylko jedno centrum systematycznie przekazywało wyniki kontroli
właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ, który jednak nie podejmował żadnych działań w celu ich wykorzystania, co
utrudniało wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu opieki nad uczniami.
NIK krytycznie oceniła fakt, iż Minister Zdrowia w latach 2005-2007 nie realizował profilaktycznych programów polityki zdrowotnej w środowisku nauczania, finansował jedynie kilka akcji terapeutycznych o ograniczonym zasięgu. Jego działania, za
pośrednictwem Instytutu Matki i Dziecka, polegały na opracowaniu poradnika „Jak pomóc otyłemu nastolatkowi”, kierowanego
do pielęgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach, oraz innych publikacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– zapewnienie skutecznego nadzoru
i kontroli nad wszystkimi podmiotami
sprawującymi profilaktyczną opiekę
zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
w wieku szkolnym;

– zobowiązanie tych instytucji do
współpracy w celu pełnego monitorowania systemu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie
przez Wojskową
Agencję Mieszkaniową
nieruchomościami
Skarbu Państwa w latach
2004-2007 (I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena działalności Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa, m.in. wnoszenia ich jako
aportów do spółek, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, skuteczności
windykacji należności.

Kontrolą objęto Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz
jej oddziały regionalne w Bydgoszczy,
Gdyni, Krakowie, Lublinie i Poznaniu.

W końcu marca 2007 r. we władaniu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej znajdowały
się, będące własnością Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowane o łącznej
powierzchni 1.023 ha oraz 563,7 ha z budynkami, których powierzchnia użytkowa wynosiła ponad 1,9 mln m2.
Oceniając krytycznie gospodarowanie przez WAM nieruchomościami Skarbu Państwa, Najwyższa Izba Kontroli szczególną
uwagę zwróciła na brak skutecznej kontroli wewnętrznej, a także niewystarczający nadzór właścicielski b. prezesa WAM
nad spółką Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera”, której powstanie nie zostało poprzedzone analizą
ekonomiczną przyszłej działalności.
Jej utworzenie było m.in. wynikiem przyjętego przez Radę Ministrów Programu budowy 9000 mieszkań w latach 2003-2006.
Jednak „Kwatera” oddała do użytkowania zaledwie 2.043 mieszkania: 54 w 2004 r., resztę do końca 2006 r. i – według prezesa
WAM – w latach 2007-2008 nie przewidywała budowy pozostałych. Zastrzeżenia NIK wzbudził fakt, iż w 2005 r. WAM wniosła do
tej spółki aporty na kwotę 87 mln zł, a w 2006 r. – 47 mln zł, mimo iż nie wydatkowała ona na inwestycje budowlane założonych
96,4 mln zł, tj. 46,3% posiadanych środków. W rezultacie w 2006 r. udziały w spółce pokryte wkładami pieniężnymi osiągnęły
wysokość 254 mln zł, tj. 99,1% wydatków WAM przeznaczonych na objęcie udziałów we wszystkich spółkach utworzonych przez
wojskową agencję. W wyniku zwiększania udziałów spółka „Kwatera” posiadała nadpłynność finansową, podczas gdy WAM,
z powodu niewystarczających środków, w ograniczonym zakresie wykonywała niektóre prace, np. remonty budynków.
Niewykorzystane na statutowe zadania środki finansowe „Kwatera” gromadziła na lokatach, a uzyskane z nich odsetki, które
w 2004 r. wyniosły 3,9 mln zł, w 2005 r. – 4,6 mln zł i również 4,6 mln zł w 2006 r., były źródłem pokrycia jej strat poniesionych na działalności operacyjnej. Spółka dodatkowo uzyskała 25,2 mln zł z tytułu umorzenia kredytu z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.
Kontrolujący stwierdzili, że badane oddziały regionalne WAM m.in. dopuszczały do przedawnienia należności lub ustalały je
w nieprawidłowej wysokości, nie przestrzegały postanowień umów najmu i dzierżawy nieruchomości, nie naliczały odsetek
z tytułu nieterminowych płatności, stosowały niejednolite zasady windykacji należności. Jeden z oddziałów sprzedał nieruchomości w trybie rokowań pomimo przekroczonego terminu uprawniającego do zawarcia takiej transakcji, inny przy sprzedaży
nieruchomości w trybie przetargu wykorzystał operat szacunkowy, który nie uwzględniał zmiany warunków prawnych wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
NIK zwróciła uwagę, że działania niektórych jednostek WAM mogły sprzyjać korupcji. Przykładem była zamiana 4 nieruchomości na 21 lokali mieszkalnych, których wartość – określona w drodze rokowań, a nie przez rzeczoznawcę majątkowego
– nie siegała nawet połowy wartości zamienianych działek. Kontrola wykazała ponadto, że wszystkie oddziały regionalne
WAM stosowały niejednolite zasady windykacji należności, co, zdaniem NIK, było równoznaczne z tolerowaniem dowolności
w podejmowaniu decyzji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– zapewnienie skutecznego systemu
kontroli wewnętrznej, zapobiegającego
nieprawidłowościom ujawnionym w toku
kontroli;

– wzmocnienie nadzoru nad oddziałami regionalnymi WAM.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przestrzeganie przepisów
prawa wspólnotowego
i krajowego w procesie
wdrażania systemów
zarządzania i kontroli
regionalnych programów
operacyjnych dla okresu
programowania 2007-2013

Ocena zgodności wdrażanych systemów zarządzania i kontroli z prawem
wspólnotowym oraz krajowym.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Finansów,
16 urzędów wojewódzkich oraz 16
urzędów marszałkowskich.

Działania w celu stworzenia ram instytucjonalno-organizacyjnych dla systemów
zarządzania i kontroli regionalnych programów operacyjnych, były zgodne
z przepisami wspólnotowymi oraz ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wyniki kontroli wskazują jednakże na
siedmiomiesięczną zwłokę w przygotowaniu części rozporządzeń określających warunki i tryb udzielania pomocy publicznej.
Do marca 2008 r. (data zakończenia kontroli) Minister Rozwoju Regionalnego nie wydał jeszcze 6 z 10 takich rozporządzeń,
co może utrudnić beneficjentom terminową realizację projektów. Dotychczasowy stan wdrażania regionalnych programów
operacyjnych wskazuje, że będą oni mogli uzyskać dofinansowanie z Komisji Europejskiej nie wcześniej niż w 2009 r., a więc
dopiero w trzecim roku okresu programowania 2007-2013. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli częste zmiany regulacji związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, mogą niekorzystnie wpływać
na przejrzystość systemu zarządzania i kontroli.
Badania w instytucjach odpowiedzialnych za zgodność wdrażania programów operacyjnych z przepisami unijnymi wykazały
m.in., że nie zostały zaktualizowane regulaminy organizacyjne niektórych instytucji zarządzających programami, nie opracowano
skutecznych mechanizmów kontrolnych zapobiegających równoległemu dofinansowaniu tych samych operacji z różnych źródeł,
nieprecyzyjnie określono w części podręczników i instrukcji wykonawczych – przygotowanych przez instytucje zarządzające
programami – zasady i warunki zmian wyboru projektów do dofinansowania przez zarządy województw. Większość wojewodów
nie opracowała procedur rozpatrywania protestów potencjalnych beneficjentów związanych z wyborem takich projektów.
Do czasu zakończenia kontroli żaden z objętych badaniem urzędów marszałkowskich i wojewódzkich nie osiągnął planowanego
poziomu zatrudnienia specjalistów odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych. W końcu 2007 r.
komórki organizacyjne, którym powierzono certyfikację wydatków, zatrudniały średnio 4-5 osób, a więc zaledwie 20-25% stanu
docelowego, jaki winien zostać osiągnięty w 2009 r. Do końca marca 2008 r. ani jeden regionalny program operacyjny nie miał
uruchomionego systemu zarządzania i kontroli, Trudności w osiągnięciu planowanego zatrudnienia odnotowano też w instytucji
koordynującej regionalne programy i instytucji certyfikującej, komórkach umiejscowionych w resorcie rozwoju regionalnego, a ich
skutkiem były m.in. opóźnienia w opiniowaniu projektów instrukcji wykonawczych instytucji pośredniczących w certyfikacji.
NIK pozytywnie oceniła funkcjonujący w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i urzędach marszałkowskich elektroniczny system
SFC 2007, umożliwiający przekazywanie Komisji Europejskiej wszystkich danych związanych z regionalnymi programami
operacyjnymi. Zwróciła natomiast uwagę na konieczność jak najszybszego wdrożenia systemu informatycznego SIMIK 07-13,
gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1083/2006 skomputeryzowane systemy rachunkowości i księgowości powinny
funkcjonować przed złożeniem do Komisji Europejskiej pierwszego wniosku o płatność okresową lub nie później niż w ciągu
12 miesięcy od zatwierdzenia pierwszego programu operacyjnego.
Wszystkie instytucje zarządzające programami przestrzegały zasady partnerstwa, określonej w prawie wspólnotowym. W skład
komitetu monitorującego weszli m.in. przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych. Minister
Rozwoju Regionalnego podjął też prace na rzecz powołania niezależnych ekspertów, jednak do końca marca 2008 r. nie
sporządził ich listy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wydanie aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia regionalnych programów operacyjnych, w szczególności
określających zasady przyznawania
pomocy publicznej;
– terminowe zakończenie budowy
i dokumentowania – zgodnych z wymo-

gami prawa wspólnotowego i krajowego
– systemów zarządzania i kontroli oraz
terminowe przedłożenie opisów tych
systemów Komisji Europejskiej;
– uruchomienie systemu informatycznego SIMIK 07-13.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zbywanie mieszkań
zakładowych w latach
2004-2006 przez spółki
handlowe, w których Skarb
Państwa jest podmiotem
dominującym

Ocena prawidłowości zbywania mieszkań zakładowych, w których Skarb
Państwa jest podmiotem dominującym,
w tym procedur i zasad stosowania
obniżek ceny mieszkań oraz równego
traktowania osób ubiegających się
o ich wykupienie.

Kontrolę przeprowadzono w 17 spółkach prawa handlowego: w 12 spółkach będących w 100% własnością
Skarbu Państwa oraz w spółkach
stanowiących w 100% własność państwowych osób prawnych, a także
w 5 spółkach działających z udziałem
Skarbu Państwa, w których jest on
podmiotem dominującym.

W latach 2004-2006 objęte kontrolą spółki zbyły 4759 mieszkań, w tym 4632
w trybie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Z przepisu tego wynika, iż w wypadku przeznaczenia mieszkań
na sprzedaż, osobom uprawnionym – przede wszystkim aktualnym i byłym pracownikom oraz najbliższym członkom ich rodzin
– przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu oraz określone preferencje. Mimo stwierdzonych uchybień, Najwyższa Izba
Kontroli pozytywnie oceniła zbywanie mieszkań zakładowych przez spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa był
podmiotem dominującym.
Najwięcej mieszkań zakładowych – 94,2%. ich ogólnej liczby – zbyły cztery z siedemnastu objętych kontrolą spółek: Kombinat
Koksochemiczny „Zabrze” SA w Zabrzu, Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o. w Brzeszczach, Katowicki Holding
Węglowy SA w Katowicach i Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach. W każdej spośród 459 zbadanych przez
NIK transakcji sprzedaży w trybie wymienionej ustawy, podstawą ustalenia ceny mieszkań była ich wartość określona przez
rzeczoznawców majątkowych w formie operatów szacunkowych.
Spółki sprzedały z prawidłowo obliczoną bonifikatą 451 mieszkań. Przy zbyciu pozostałych 8 mieszkań miały miejsce nieprawidłowości, m.in. obniżenie ceny w wysokości niezgodnej z przepisami, uznanie za uprawnionych do korzystania z obniżek
takich nabywców, którym prawo to nie przysługiwało. Wartość bezpodstawnych obniżek wyniosła 173,5 tys. zł, w tym na szkodę
spółek – 168,1 tys. zł. W kilku przypadkach spółki ustaliły cenę sprzedaży lokali na podstawie nieaktualnych operatów.
Bez zgody właściwych organów spółek sprzedanych zostało 8 mieszkań. W kilku spółkach proces ten dodatkowo normowały
specjalne regulaminy, które jednak nie zostały dostosowane do zmian przepisów wspominanej ustawy, rozszerzających krąg
osób uprawnionych do nabycia mieszkań na warunkach preferencyjnych. Sprzedający żądali od ubiegających się o kupno
mieszkań wniesienia opłat na poczet ich przygotowania do sprzedaży, czego nie przewiduje ustawa, albo informowali potencjalnych nabywców, że niewpłacenie wskazanej kwoty uważane będzie za rezygnację z kupna lokalu, mimo iż ustawa nie
zawiera takiej sankcji.
Dwie spółki oddały kilka mieszkań w najem na czas nieoznaczony – było to równoznaczne z możliwością ich nabycia na warunkach preferencyjnych, z czego skorzystali najemcy – zamiast sprzedać je w drodze publicznego przetargu za cenę rynkową.
Kontrolujący ujawnili fakt sprzedaży z bonifikatą 95% dwóch mieszkań jednej osobie, która je wcześniej od spółki najmowała.
Zdaniem NIK, ustawa o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań zakładowych będących
własnością Skarbu Państwa nie zakazuje wynajmowania temu samemu pracownikowi dwóch mieszkań. Jednocześnie nie
zawiera jednak regulacji dotyczących obniżenia ceny przy zakupie więcej niż jednego mieszkania, co stwarzało możliwość
wystąpienia korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– ustalanie ceny sprzedawanych
mieszkań na podstawie aktualnych
operatów szacunkowych;

– zaniechanie działań uzależniających
sprzedaż mieszkań od konieczności
wnoszenia przez osoby ubiegające się
o ich nabycie opłat na poczet kosztów
przygotowania lokalu do zbycia;

– opracowanie projektu nowelizacji
wymienionej ustawy, jednoznacznie
określającej, czy prawo do uzyskania
obniżenia ceny przysługuje w razie
zakupu więcej niż jednego mieszkania.
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Tytu³ kontroli
Zarządzanie
nieruchomościami
gminnymi

Cel

Zakres

Ocena wykonywania ustawowych
zadań własnych gmin, związanych
z zarządzaniem należącymi do nich
nieruchomościami, w tym przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki
w przypadku różnych instytucjonalnych
form zarządzania nieruchomościami
przez gminy.

Kontrolę przeprowadzono w 60 jednostkach: w 9 urzędach gmin wiejskich, 21 urzędach miast, 3 urzędach
miast i gmin oraz w 27 jednostkach
zarządzającymi nieruchomościami
– 13 zakładach budżetowych, 12 spółkach, w tym 11 komunalnych, jednym
gospodarstwie pomocniczym i jednej
jednostce budżetowej.

Organy stanowiące i wykonawcze gmin, a także gminne jednostki organizacyjne,
nie przestrzegały zasad prawidłowej gospodarki oraz zachowania szczególnej
staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym. Wójtowie większości objętych kontrolą gmin nie posiadali dokładnych
informacji o wszystkich nieruchomościach gminnych, ponieważ nie prowadzili ich ewidencji lub robili to nierzetelnie. W efekcie,
w badanych urzędach stwierdzono istotne różnice między danymi o nieruchomościach zawartymi w ewidencji nieruchomości,
ewidencji księgowej środków trwałych, sprawozdaniach GUS i informacjach o stanie mienia komunalnego. Ustawa o gospodarce
nieruchomościami nie przewiduje obowiązku sporządzenia wykazu wszystkich nieruchomości gminnych, a jedynie należących
do gminnego zasobu. Jednak zdaniem NIK, brak pełnego rozeznania w liczbie i powierzchni nieruchomości nie pozwala
gospodarować nimi w sposób racjonalny.
Tylko w sześciu gminach opracowano plany wykorzystania zasobu nieruchomości oraz uchwalono wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin, określające które nieruchomości i lokale powinny pozostać w gminnych zasobach,
a które są zbędne i wymagają zabezpieczenia do czasu ich zbycia lub likwidacji. Żadna z gmin nie powierzyła w zarządzanie
całości swojego zasobu nieruchomości. Większość przekazała w tej formie jedynie swoje zasoby mieszkaniowe. W pięciu
gminach wójtowie zarządzali mieszkaniowym zasobem za pośrednictwem pracowników gminy, w 27 zadanie to powierzono
gminnym jednostkom organizacyjnym, a tylko w jednym przypadku prywatnemu profesjonalnemu zarządcy. Chociaż na lokalnych
rynkach w większości kontrolowanych gmin funkcjonowało kilka podmiotów zarządzających nieruchomościami, wójtowie nie
wykorzystywali możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
Wójtowie nie sprawowali skutecznego nadzoru nad działalnością podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi
gmin. Ponad połowa z nich – wbrew ustawie o gospodarce nieruchomościami – udzieliła tym podmiotom upoważnienia do
występowania na drogę sądową w sprawach windykacji należności czynszowych. W kilku gminach zarządzaniem zasobami
mieszkaniowymi zajmowały się spółki komunalne, które nie zatrudniały licencjonowanych zarządców, co było sprzeczne
z wymienioną wyżej ustawą.
Zakres remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych wykonywanych przez urzędy gmin i podmioty zarządzające nie
zapewniał utrzymania budynków w stanie co najmniej niepogorszonym. Jedną z przyczyn takiej sytuacji było utrzymywanie
we wszystkich kontrolowanych gminach obowiązujących stawek czynszu na poziomie znacznie niższym od 3 proc. wartości
odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym, a także niedostatek potrzebnych na ten cel środków w ich budżetach.
Kontrolujący odnotowali brak dbałości o prawidłowe funkcjonowanie systemu realizacji dochodów z majątku gminnego.
Wójtowie i podmioty zarządzające m.in. nie wprowadzili – wymaganych przez ustawę o finansach publicznych – procedur
kontroli finansowej, nierzetelnie prowadzili ewidencję księgową dochodów z tytułu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, nie podejmowali działań windykacyjnych wobec części dłużników lub robili to opieszale, nawet z dwuletnim opóźnieniem.
Na koniec marca 2007 r. w kontrolowanych gminach zaległości wynosiły 93,2 mln zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie projektu nowelizacji
ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązującej wójtów do ewidencjonowania wszystkich nieruchomości
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gminnych w sposób umożliwiający wyodrębnienie nieruchomości gminnego
zasobu i zapewniający zgodność danych
dotyczących nieruchomości zawartych
w ewidencjach gminnych z danymi geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków
prowadzonej przez starostów.

Tytu³ kontroli
Wykonywanie zadań
w zakresie szkolenia
bezrobotnych
przez wybrane powiatowe
urzędy pracy

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wykorzystania
przez administrację samorządową
środków publicznych na szkolenie osób
poszukujących pracy.

Kontrolą objęto 8 wojewódzkich urzędów pracy: w Warszawie, Olsztynie,
Kielcach, Rzeszowie, Białymstoku, Katowicach, Lublinie i Krakowie oraz 31
– położonych w obszarze ich działania
– powiatowych urzędów pracy.

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane były ze środków Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Społecznego, a poszukujących zatrudnienia niepełnosprawnych – także z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Izba oceniła pozytywnie, mimo pewnych nieprawidłowości, realizację tych zadań, stwierdzając, że dysponowanie funduszami odbywało się zgodnie z zasadami
należytego zarządzania finansami publicznymi.
Plany szkoleń bezrobotnych opracowywano biorąc w pierwszym rzędzie pod uwagę zapotrzebowanie zgłaszane przez osoby
pozostające bez pracy. Natomiast często popełnianym błędem było, w ocenie NIK, pomijanie w formułowaniu tych projektów
tendencji rozwojowych na rynku pracy. Z tego powodu wojewódzkie urzędy pracy unikały wypowiadania się w sposób zdecydowany o planach szkoleń na przyszłe lata. Ogólnikowość materiałów WUP sprawiała, że okazywały się one mało przydatne
do zadań planistycznych na poziomie powiatów.
Współdziałanie między wojewódzkimi a powiatowymi urzędami pracy nie było wystarczające. Brakowało zwłaszcza rzetelnych
analiz oraz diagnozowania stanu i perspektyw zatrudnienia w wymiarze lokalnym. W tej sytuacji większość powiatowych
urzędów pracy planowała szkolenia nie mając pełnego rozeznania w rzeczywistym wymiarze potrzeb.
Warunkiem uzyskania przez firmę zlecenia na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i finansowanie go ze środków publicznych jest posiadanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Urzędy pracy w zasadzie przestrzegały tej normy, kontrolerzy
natrafili jednak na przypadek jej zlekceważenia i udzielenia zlecenia tylko ze względu na spodziewaną dobrą jakość zajęć.
W ocenie NIK, taka dowolność postępowania może rodzić ryzyko zachowań o charakterze korupcyjnym; na etapie kontraktowania szkoleń nie należy również tracić z pola widzenia ich jakości, od niej bowiem zależy, czy słuchacze będą mieli szansę
uzyskania zatrudnienia. Kontrola wykazała, że poziom szkoleń nie zawsze był zadowalający.
Mimo tych uchybień Izba pozytywnie oceniła skuteczność prowadzonych przez urzędy pracy zajęć. Kształtowała się ona
na poziomie porównywalnym z efektami osiąganymi w innych krajach Unii Europejskiej. Dane Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej dla wszystkich województw wskazują, że o ile w 2005 r. zatrudnienie w ciągu 3 miesięcy od ukończenia kursów
uzyskało 35,5% przeszkolonych, to w 2006 r. – 43,2%. W powiatach skontrolowanych przez NIK współczynnik ten oscylował
wokół 40%. Wśród barier uniemożliwiających podjęcie pracy bezrobotni wskazywali przede wszystkim na brak ofert. Nieodpowiednie kwalifikacje znalazły się na dalszym miejscu.
Przeciętny koszt szkolenia jednej osoby bezrobotnej w 2006 r. w kontrolowanych urzędach wynosił średnio 1.989 zł, przy czym
wahał się od 915 zł do 2.570 zł. Analiza porównawcza nakładów ponoszonych na poszczególne rodzaje kursów jest trudna,
bowiem pod tymi samymi terminami kryły się zwykle zróżnicowane oferty i różny tematyczny zakres zajęć. Szczegółowe badanie kontrolowanych jednostek wykazało, że nie było nieuzasadnionych różnic między podobnymi szkoleniami w powiatach
na terenie tego samego województwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przyjęcie za podstawę planowania
szkoleń bezrobotnych analiz i diagnoz
powiatowych rynków pracy;
– uwzględnianie w planach szkoleń
bieżących zmian na rynku pracy;

– wybieranie do prowadzenia szkoleń
instytucji, które zapewnią odpowiednie
przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej;
– udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym po zakończeniu szkoleń
w poszukiwaniu pracy.
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Tytu³ kontroli
Utrzymywanie drogowych
i kolejowych przejść
granicznych na północnowschodnim i wschodnim
odcinku granicy
państwowej w latach
2006-2008 (I kwartał)

Cel

Zakres

Ocena wywiązywania się przez wojewodów z obowiązku utrzymywania
przejść granicznych w należytym
stanie, finansowania zadań związanych z funkcjonowaniem infrastruktury
granicznej oraz udostępniania służbom
granicznym odpowiednich urządzeń
i sprzętu, niezbędnych do sprawnego
przeprowadzania kontroli.

Kontrolą objęto Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, urzędy
wojewódzkie: warmińsko-mazurski,
podlaski, lubelski i podkarpacki oraz
sześć gospodarstw pomocniczych tych
urzędów zarządzających mieniem na
przejściach granicznych.

NIK, mimo zauważonych niedomagań, oceniła pozytywnie wywiązywanie się
wojewodów z obowiązku utrzymywania w należytym stanie przejść granicznych
oraz finansowania infrastruktury granicznej. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, granice zachodnia, południowa
oraz granica z Litwą przekształciły się w wewnętrzne granice UE, objęte od 21 grudnia 2007 r. zasadami Schengen, zaś
polsko-rosyjska, polsko-białoruska i polsko-ukraińska stały się zewnętrzną granicą całej wspólnoty. Zobowiązuje to Polskę do
zagwarantowania jej obszarowi ochrony przed napływem niepożądanych osób i towarów. W tym celu podjęte zostało zadanie
uszczelnienia granicy unijnej drogą rozbudowy i modernizacji przejść (na granicach z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą
funkcjonuje 11 przejść kolejowych i 16 drogowych) oraz poprawy warunków odpraw.
Za ochronę granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz za kontrolę ruchu granicznego odpowiada, zgodnie z ustawą o ochronie
granicy państwowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązek stałego utrzymywania drogowych, kolejowych,
lotniczych, morskich i rzecznych przejść granicznych spoczywa od 1 stycznia 2006 r. na wojewodach.
W opinii NIK, rozbudowa i modernizacja przejść drogowych przyczyniła się do znacznej poprawy warunków pracy służb granicznych. Na ich unowocześnienie wojewodowie wydatkowali środki publiczne terminowo i zgodnie z przewidzianymi procedurami.
Planami rozbudowy i modernizacji, ze względu na największe natężenie ruchu granicznego, objęto w pierwszym rzędzie
przejścia drogowe na granicach z Białorusią i Ukrainą. W latach 2005-2007 oddane zostały do użytku i w pełni przygotowane
do prowadzenia skutecznych kontroli przejścia graniczne w Dorohusku i Hrebennem, łącznie z terminalami odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych. Najwolniej toczyły się prace na granicy z Federacją Rosyjską, choć i tu w stanie placówek w Bezledach,
Gołdapi i Gronowie odnotowany został w ostatnim czasie znaczący postęp, poprawił się zwłaszcza ich stan techniczny.
Znacznie gorzej przebiegał proces modernizacji granicznych przejść kolejowych. Ciągle nie są one dostosowane do potrzeb
służb granicznych. Główną przeszkodę stanowią stosunki własnościowe. Ich infrastruktura i wyposażenie stanowią majątek
spółek prawa handlowego PKP SA i PLK SA, co uniemożliwia finansowanie z budżetu wojewodów wydatków na inwestycje
w obrębie nieruchomości stanowiących własność tych spółek. Tymczasem brak specjalistycznych urządzeń i wyposażenia
znacznie utrudnia sprawne prowadzenie odpraw.
Zdaniem NIK, w okresie objętym kontrolą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie podjął skutecznych prac legislacyjnych celem umożliwienia wojewodom realizacji inwestycji na przejściach kolejowych. Dopiero w projekcie zmiany ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zaakceptowanym przez Radę Ministrów w czerwcu 2008 r., planuje się m.in.
zmiany w ustawie o ochronie granicy państwowej pozwalające wojewodom na zlecanie właścicielom gruntów lub obiektów
kolejowych swoich zadań z jednoczesnym przyznaniem dotacji celowej. W ocenie NIK propozycje te nie rozwiązują jednak
w pełni problemu, bowiem nadal nie zobowiązują władających tymi gruntami i obiektami do udostępniania ich wojewodom.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– skuteczne koordynowanie realizowanych przez wojewodów zadań
związanych z utrzymaniem drogowych
i kolejowych przejść granicznych;
– zainicjowanie prac legislacyjnych

umożliwiających wojewodom władanie
nieruchomościami kolejowych przejść
granicznych, a w konsekwencji skuteczne ich rozbudowywanie i modernizowanie.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie
w województwie łódzkim
środków powiatowych
i gminnych funduszy
ochrony środowiska
i gospodarki wodnej
oraz gromadzenie
i redystrybucja opłat
wnoszonych za korzystanie
ze środowiska

Ocena działań organów jednostek
samorządu terytorialnego woj. łódzkiego dotyczących gromadzenia opłat
za korzystanie ze środowiska oraz
ich podziału, a także wykorzystania
środków powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

Kontrolą objęto Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, urzędy miasta Łodzi i Zduńskiej Woli, starostwa
powiatowe w Bełchatowie, Radomsku
i Zgierzu, urzędy gminy w Grabicy,
Kleszczowie, Ładzicach, urzędy miejskie w Krośniewicach, Kamieńsku,
Opocznie, Pabianicach, Wieluniu, Zgierzu oraz Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Bełchatowie.

Synteza

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła stosowany przez Urząd Marszałkowski
w Łodzi system gromadzenia i redystrybucji środków z tytułu opłat wnoszonych
przez podmioty korzystające ze środowiska. Jej zastrzeżenia dotyczyły m.in. niezgodnego z prawem dokonywania podziału
środków, niewypłacania funduszom odsetek za zwłokę od należności przekazywanych po terminie, niesystematycznej i opieszale
prowadzonej windykacji. Podobne nieprawidłowości NIK stwierdziła w trakcie poprzedniej kontroli tego urzędu w 2000 r., co
oznacza, że jej wnioski pokontrolne nie zostały w pełni wykonane.
W okresie objętym badaniami (lata 2004-2006) na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęło
421,5 mln zł, w tym 412,7 mln zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i 4,3 mln zł z racji odsetek za zwłokę. Zaległe
należności z tytułu tych opłat zmniejszyły się ze 122,5 mln zł w 2004 r. do 117,4 mln zł w 2006 r., co stanowiło 80% rocznych
wpływów. Urząd nie prowadził bieżącego przeglądu zaległości oraz nie dokonywał księgowego odpisania opłat nieściągalnych
lub przedawnionych, w rezultacie stan księgowy nie odzwierciedlał stanu faktycznego. Przyczyną zaległości – oprócz nieprzestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska terminów wnoszenia opłat – była opieszałość urzędu marszałkowskiego
w prowadzeniu działań windykacyjnych. Kontrola takich działań podjętych w stosunku do 15 dłużników, zalegających na kwotę
883,9 tys. zł wykazała, że tylko do pięciu z nich wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 328,8 tys. zł, natomiast
w stosunku do pozostałych dłużników czynności windykacyjne prowadzono opieszale.
W latach 2004-2006 Urząd Marszałkowski w Łodzi przekazał funduszom 426,1 mln zł. Analiza wniesionych opłat w wysokości
82,4 mln zł wykazała, że urząd podzielił je z naruszeniem zasad ustawy – Prawo ochrony środowiska, gdyż należne wpływy
dla 9 funduszy zaniżone zostały o 10,6 mln zł, natomiast należności dla 11 funduszy zostały bezpodstawnie zwiększone
o 15,8 mln zł. Spowodowane to było niewłaściwą weryfikacją i podziałem opłat niezgodnym z lokalizacją miejsc korzystania
ze środowiska. Urząd nie występował jednak do jednostek, które otrzymały nienależne środki, o ich zwrot. Ponadto od
października 2005 r. do maja 2007 r. urząd niezasadnie przetrzymywał na rachunku redystrybucyjnym prawie 1,5 mln zł, tj.
kwotę należną za składowanie odpadów na terenie jednej z gmin. Przyczyną tego, wyjaśniano kontrolerom, był brak wykazu,
w oparciu o który została ustalona wysokość tej opłaty. Urząd nie skorzystał jednak z przysługującego marszałkowi województwa uprawnienia i nie wydał w tej sprawie decyzji na podstawie własnych ustaleń, co umożliwiłoby redystrybucję wniesionej
opłaty do poszczególnych funduszy.
W skontrolowanych urzędach gmin i starostwach odnotowano znaczne rozbieżności między planowanymi a wykonanymi
wielkościami przychodów i wydatków środków funduszy, wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem określonym
w ustawie – Prawo ochrony środowiska oraz wykorzystywanie ich do bieżącego kredytowania budżetów gmin. W większości
badanych podmiotów ujawniono m.in. nieprawidłowości przy wydawaniu zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, które, zdaniem
NIK, mogły sprzyjać korupcji.

Wa¿niejsze wnioski

– prawidłowe i terminowe przekazywanie do właściwych funduszy środków
pochodzących z opłat za korzystanie
ze środowiska;
– prowadzenie skutecznych działań

windykacyjnych wobec podmiotów
zalegających z opłatami;
– wydatkowanie środków funduszy
wyłącznie na cele wskazane w ustawie
- Prawo ochrony środowiska.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Przygotowanie do realizacji
drogi ekspresowej S8
w województwie łódzkim

Ocena przygotowań do budowy drogi
ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego, w szczególności zaś
przygotowywania dokumentacji formalnoprawnej, projektowej i wykonawczej
inwestycji.

Kontrolą objęto Ministra Infrastruktury
oraz Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad.

NIK negatywnie oceniła działalność kolejnych ministrów właściwych ds. transportu
i dopuszczenie do długoletnich rozbieżności w koncepcjach lokalizacji trasy S8
w woj. łódzkim, od miejscowości Walichnowy do autostrady A1. Wytyczenie i przyjęcie w rozporządzeniach Rady Ministrów
jej przebiegu przez Łódź stoi w sprzeczności z umowami międzynarodowymi, według których powinna być zlokalizowana
w korytarzu transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), biegnącym do Piotrkowa Trybunalskiego. To odstępstwo może
spowodować zmniejszenie skali dofinansowania budowy drogi ze środków Unii Europejskiej.
Dopuszczenie przez kolejnych ministrów odpowiedzialnych za transport do niezgodności między planowanym kierunkowym
przebiegiem drogi S8 a układem międzynarodowych korytarzy drogowych, zaakceptowanym przez Polskę, NIK uznała za nierzetelne i niecelowe. W latach 1993-2007 Rada Ministrów, na wniosek ministrów właściwych do spraw transportu, kilkakrotnie
ustalała, że połączenie drogowe Wrocławia z Warszawą biec będzie przez Łódź. Jednak ratyfikowana przez Polskę „Umowa
Europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego” przewidziała dla trasy E67 kierunek Wrocław – Piotrków Tryb.
– Warszawa. Rozbieżność zaistniała między przebiegiem drogi S8 wytyczonym rozporządzeniami RM a układem sieci TEN-T
w Polsce, uniemożliwiła wsparcie jej budowy środkami Funduszu Spójności na terenach zarezerwowanych w dokumentach
planistycznych jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie NIK, mniej korzystne finansowanie tej inwestycji z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego sprawi, że uzyskamy z Unii Europejskiej na ten cel o około 760 mln zł mniej.
Wyznaczenie przebiegu drogi S8 przez Łódź nie zostało poprzedzone właściwymi analizami – technicznymi, ekonomicznymi
i środowiskowymi – które wskazywałyby, że jest to wariant optymalny. Z kolei Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
konsekwentnie proponujący wytyczenie trasy korytarzem TEN-T przez Piotrków Trybunalski, także nie uwzględnił w prowadzonych badaniach studialnych wszystkich istotnych czynników ekonomicznych, mających wpływ na wybór najwłaściwszej
lokalizacji. Brak było zwłaszcza kompleksowych szacunków skutków finansowych, w tym wysokości zobowiązań Skarbu Państwa
w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. Kontrola wykazała, że GDDKiA nie opracowała procedur ustalających kolejność
postępowania oraz sposób przewidywania kosztów i korzyści ekonomicznych przy wyborze optymalnej lokalizacji dróg.
Niedostateczny stan przygotowania do realizacji inwestycji na terenie woj. łódzkiego spowodowany był m.in. długotrwałością
prac studialnych nad przebiegiem drogi S8 na odcinku Walichnowy – autostrada A1. Podczas trwania kontroli NIK Generalny
Dyrektor DKiA ciągle jeszcze nie dysponował dokumentacją projektową omawianej trasy. Był to warunek konieczny do podjęcia
decyzji administracyjnych, m.in. wydania pozwolenia na budowę. NIK wskazała też na trwającą 27 miesięcy procedurę lokalizacyjną, spowodowaną m.in. niedotrzymaniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ustawowego terminu rozpatrywania skarg.
Konsekwencją opóźnień jest zaplanowanie wykonania tego fragmentu trasy na lata 2011-2015, a więc już po EURO 2012.
W ocenie NIK, nadzór kolejnych szefów resortu transportu nad działalnością Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
był niewystarczający. Nierzetelnie wykonywany, zaowocował m.in. niską efektywnością prac studialnych nad przebiegiem
drogi S8 oraz niewykorzystaniem środków budżetowych przeznaczonych na przygotowanie przedsięwzięcia do realizacji.
Mimo zauważalnego przeciągania się prac, ministerstwo w latach 2004-2007 nie przeprowadziło ani jednej kontroli GDDKiA
poświęconej temu zagadnieniu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeanalizowanie wariantów przebiegu drogi ekspresowej S8 na odcinku
Walichnowy – autostrada A1;
– ustalenie zasad regulujących spo-
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sób postępowania przy dokonywaniu
wyborów optymalnych lokalizacji dróg,
uwzględniających kolejność przeprowadzania poszczególnych analiz i studiów
oraz szacowania i określania istotnych
czynników ekonomicznych;

– rozważenie dokonania zmian organizacyjnych w GDDKiA celem zwiększenia
możliwości wykonawczych służb zajmujących się pracami studialnymi.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
samorządowego
lecznictwa szpitalnego
w województwie łódzkim

Cel

Zakres

Ocena dostępu do lecznictwa szpitalnego i funkcjonowania szpitali utworzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego.

Kontrolą objęto: Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, Wojewódzkie Centrum
Zdrowia Publicznego w Łodzi, Urząd
Marszałkowski w Łodzi i 4 szpitale
utworzone przez samorząd województwa oraz 2 starostwa powiatowe i 1
urząd gminy miejskiej wraz z 3 szpitalami powołanymi przez te jednostki.

Niska jakość zarządzania szpitalami samorządowymi była główną przyczyną negatywnej oceny ich funkcjonowania przez Najwyższą Izbę Kontroli. Nadzór organów
jednostek samorządu terytorialnego nad utworzonymi placówkami był, w opinii NIK, mało skuteczny.
W 38 szpitalach samorządowych woj. łódzkiego, dysponujących przeszło 11 tysiącami łóżek, leczyło się w 2007 r. 416 tys.
pacjentów – ponad 75% wszystkich osób hospitalizowanych w regionie. Stan i funkcjonowanie tych placówek decydowały
zatem o poziomie leczenia i dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w Ziemi Łódzkiej.
Samorząd woj. łódzkiego opracował strategię, której celem było osiągnięcie wyższego poziomu usług medycznych, a w konsekwencji polepszenie stanu zdrowia mieszkańców regionu. Jednym z założeń projektu była racjonalizacja rozmieszczenia placówek
służby zdrowia oraz poprawa ich stanu technicznego i wyposażenia w specjalistyczny sprzęt fachowy. Kontrola wykazała jednak,
że jednostki samorządu terytorialnego oraz powołane przez nie placówki nie dysponowały wystarczającymi środkami, by te zamiary wprowadzić w czyn. Wdrożeniu nowych rozwiązań systemowych w województwie nie sprzyjał także brak stabilnej koncepcji
funkcjonowania lecznictwa szpitalnego w całym kraju, a zwłaszcza odstąpienie od projektu stworzenia krajowej sieci szpitali.
Pacjentów mniej jednak interesowały rozwiązania w skali makro, natomiast niezwykle żywotnym dla nich problemem była
możliwość skorzystania z usługi medycznej bądź poddania się zabiegowi, na jaki otrzymali skierowanie. W 6 spośród 7
skontrolowanych placówek przyjęcie poprzedzał długi czas oczekiwania, choć badania wykazały jednocześnie, że ulegał
on skróceniu. Na poprawę dostępu do niektórych świadczeń wskazywały także analizy Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W szpitalu w Pabianicach na 6 pracujących oddziałów zapisy do przyjęcia trzeba było prowadzić na 2 oddziałach, w szpitalu
w Zgierzu na oddział neurologiczny kolejka skróciła się ze 166 do 53 dni.
Kontrolerzy NIK zwrócili jednak uwagę, że często brak było wiarygodnych danych o rzeczywistym czasie oczekiwania na łóżko.
Spośród 38 szpitali, w 14 nie opracowano procedur przyjmowania pacjentów, w 4 placówkach nie przestrzegano obowiązku
dokonywania comiesięcznych ocen list oczekujących oraz przekazywania ŁOW NFZ informacji o liczbie pacjentów zakwalifikowanych do przyjęcia i średnim czasie upływającym od dnia zapisu do momentu podjęcia leczenia.
Nie była badana przez dyrektorów szpitali prawidłowość prowadzenia dokumentacji, a przede wszystkim zasadność i przyczyny
dokonywania zmian terminów udzielania świadczeń. W opinii NIK, brak należytego nadzoru nad zachowaniem ustalonej
kolejności przyjęć pacjentów stwarzał warunki do powstania korupcji.
Sytuacja ekonomiczna szpitali, mimo przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej, nie poprawiła się w zasadniczy sposób.
Po krótkotrwałym spadku zobowiązań ogółem – o 9,5% i wymagalnych – o 8,6%, na koniec I kwartału 2008 r. zobowiązania
ogółem znowu wzrosły o 2,8%. Izba zwróciła uwagę, że doraźne akcje oddłużeniowe, polegające na umarzaniu niektórych
zobowiązań, na dłuższą metę dają mizerne efekty i nie poprawiają kondycji finansowej szpitali. Na to nałożyła się też nielegalna, nierzetelna i niegospodarna działalność dyrekcji kilku placówek. W Pabianicach zawarto umowę o przejęciu zadłużenia
szpitala w wysokości prawie 6,5 mln zł przez inny podmiot, którego łączne wynagrodzenie z tego tytułu ustalono na 374%
sumy długu. Z kolei szpital w Łodzi ustalił z góry wynagrodzenie za świadczenie usług diagnostycznych przez inną jednostkę,
płacąc za niewykonane prace 30 mln zł.
W latach 2006-2007 koszty finansowania szpitali przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ były niższe od planowanych, z powodu
wykonania mniejszej niż założono w kontraktach liczby świadczeń. Część z nich nie doszła do skutku z powodu akcji protestacyjnych personelu medycznego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– uzyskanie pełnej wiedzy i prowadzenie rzetelnej sprawozdawczości,
dotyczącej liczby osób oczekujących

w szpitalach na udzielenie świadczeń
opieki zdrowotnej;
– objęcie przez jednostki samorządu
terytorialnego podległych szpitali nadzorem w pełnym zakresie;

– polepszenie wyników finansowych
szpitali drogą realizacji zadań naprawczych i wprowadzenia zmian organizacyjnych.
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Tytu³ kontroli
Realizacja zamówień
publicznych
przez samodzielne
publiczne zakłady
opieki zdrowotnej
w województwie
warmińsko-mazurskim
w latach 2005-2006

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości zakupów aparatury, sprzętu medycznego, leków
i odczynników medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów regulujących udzielanie
zamówień publicznych.

Kontrolą objęto Wojewódzki Szpital
Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
szpitale powiatowe – im. Jana Pawła II
w Bartoszycach oraz im. Jana Mikulicza
w Biskupcu, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej w Giżycku, Pasłęku i Morągu,
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc w Olsztynie, Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. St.
Popowskiego w Olsztynie, Zespół Opieki
Zdrowotnej w Szczytnie.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła udzielanie przez 8 badanych jednostek
w latach 2005-2006 zamówień publicznych na zakupy aparatury, sprzętu medycznego, leków i materiałów medycznych. Mimo iż we wszystkich kontrolowanych szpitalach postępowania o udzielenie owych
zamówień powierzono wyodrębnionym, wyspecjalizowanym komórkom organizacyjnym, to w dziewięciu z dziesięciu placówek
odnotowano znaczne odstępstwa od procedur wymaganych przez ustawę – Prawo zamówień publicznych. Inspektorzy NIK
stwierdzili m.in., że chociaż szpitale zobowiązane były do wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie według zasad określonych we wspomnianej ustawie, wyłaniały wykonawców na podstawie dowolnie ustalonych kryteriów, a zamówień udzielały
z pominięciem obowiązujących przepisów. Postępowanie takie było możliwe, gdyż, zdaniem Izby, w szpitalach nie było skutecznego systemu kontroli wewnętrznej ani właściwego nadzoru ze strony organu założycielskiego, zaś kierujący placówkami
nie przestrzegali obowiązku ustalania w formie pisemnej procedur kontroli finansowej zamówień publicznych.
W pięciu szpitalach w trakcie wyboru wykonawców lub zawierania z nimi umów nie były przestrzegane zasady zachowania
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania usługodawców, w trzech – zostały przyjęte oferty, które podlegały odrzuceniu.
W dwóch placówkach już po zakończeniu postępowania dokonano istotnych zmian w treści umów w stosunku do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz przyjęto sprzęt medyczny w formie darowizny wymuszającej zakup materiałów eksploatacyjnych od darczyńcy, który był ich jedynym dostawcą. W rezultacie szpital zakupił je z wolnej ręki za kwotę przewyższającą
20-krotnie wartość darowizny. W połowie placówek medycznych część osób uczestniczących w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego nie złożyła pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie
z postępowania.
Większość badanych jednostek nie opracowała wymaganych przez ustawę o finansach publicznych pisemnych procedur kontroli finansowej. Nie wywiązywały się one także z obowiązku dokumentowania przebiegu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, nie przekazywały Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.
Izba zwraca uwagę, że szpitale nie zawsze egzekwowały od wykonawców terminową realizację umów, chociaż powodowało
to opóźnienia w przekazaniu sprzętu medycznego do eksploatacji, i nie wykorzystywały możliwości zastosowania wobec
wykonawców kar umownych. Nie naliczały ich nawet wtedy, gdy w umowie zastrzeżono, że mają one charakter obligatoryjny.
Nieprawidłowości te świadczą o dowolności postępowania, co – zdaniem NIK – sprzyja korupcji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– niezwłoczne wdrożenie procedur
finansowej kontroli udzielania zamówień
publicznych, minimalizujących ryzyko
wystąpienia nieprawidłowości;
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– zwiększenie nadzoru nad realizacją zamówień publicznych w ramach
sprawowania kontroli wewnętrznej,
a zwłaszcza kontroli funkcjonalnej.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie przez
gminy woj. warmińskomazurskiego środków
publicznych na realizację
w latach 2006-2007
programu wieloletniego
„Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości podziału i wykorzystania przez gminy środków
publicznych na realizację programu
pomocy państwa w dożywianiu.

Kontrolą objęto 21 podmiotów: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki,
10 urzędów gmin oraz 10 funkcjonujących na ich terenie ośrodków pomocy
społecznej.

Celem realizowanego w latach 2006-2009 programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu ich zadań związanych z dożywianiem dzieci oraz pomocą dla osób z terenów
dotkniętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich, rodzin o niskich dochodach, osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych lub niepełnosprawnych, dla których kupno posiłku lub żywności bez wsparcia finansowego stanowiłoby znaczne obciążenie. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykorzystanie przez gminy dotacji na posiłki dla dzieci i uczniów w ramach
programu pomocy państwa w ich dożywianiu, służącego poprawie zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej drogą zapewnienia im
bezpłatnych wartościowych posiłków. Zastrzeżenia NIK wzbudziła natomiast organizacja dożywiania.
W latach 2006-2007 wszystkim 116 gminom województwa warmińsko-mazurskiego przyznano z budżetu państwa prawie 71,1
mln zł dotacji na dożywianie. Gminy wykorzystały przyznane środki w 99,95%. Z dodatkowych posiłków – w różnej formie
– skorzystało prawie 228 tys. dzieci i uczącej się młodzieży.
Objęte kontrolą gminy na wprowadzenie w życie rządowego programu wydatkowały 12,6 mln zł, w tym 2,9 mln zł ze środków
własnych, przeznaczając je m.in. na sfinansowanie kosztów dożywiania, zasiłki na zakup posiłków lub żywności, lepsze wyposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz ich dowóz. Większość gmin korzystała także z innych form
pomocy, głównie z unijnego programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności – PEAD, realizowanego przez Bank
Żywności w Olsztynie, który przekazywał nieodpłatnie artykuły spożywcze organizacjom pozarządowym, zaś te, na podstawie
list zgłoszonych przez ośrodki pomocy społecznej, rozprowadzały je wśród najbardziej potrzebujących.
W badanych gminach dożywianie prowadzono we wszystkich 74 placówkach szkolnych, z których 44 posiadały pełną bazę
umożliwiającą przygotowanie i wydawanie posiłków (kuchnie i stołówki), 20 miało tylko stołówki lub inne pomieszczenia do
szykowania posiłków i ich wydawania, natomiast 10 szkół nie dysponowało jakimkolwiek profesjonalnym zapleczem. NIK
zwraca uwagę, że w siedmiu gminach dyrektorzy przedszkoli i szkół nie zgłosili ośrodkom pomocy społecznej nazwisk dzieci
i uczniów uprawnionych do otrzymywania darmowych posiłków, do czego upoważniał ich § 5 rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z jednej strony świadczy to o zbyt małym
zainteresowaniu kierujących placówkami tak ważną kwestią, z drugiej – o niewystarczającym upowszechnieniu programu
w szkołach, zwłaszcza przez wójtów, będących ich organami prowadzącymi.
Mimo że długofalowym celem rządowego programu jest poprawa zdrowia dzieci i młodzieży przez ograniczenie niedożywienia,
żadna z 10 gmin nie zapewniła im dodatkowych posiłków w okresie wakacji, a pięć także podczas ferii zimowych. Zaniechanie
to uzasadniano m.in. koniecznością przeprowadzenia w tym czasie remontów w szkołach lub zbyt małą liczbą chętnych do
korzystania z dodatkowych posiłków.
NIK krytycznie oceniła nieuwzględnienie w programie 263 absolwentów gimnazjum, którzy kontynuowali naukę, a wcześniej
korzystali z dożywiania. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
pomoc ta przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Ponieważ program kierowany jest do gmin,
a organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych są starostwie, NIK sugeruje podjęcie współpracy organów wykonawczych gmin ze starostami w celu objęcia programem większej liczby uczniów tych szkół.
Krytyczne uwagi dotyczyły także niezapewnienia w części szkół zalecanej formy dożywiania, tj. gorących posiłków. W gminach
tych, zamiast przynajmniej jednego gorącego posiłku, uczniowie otrzymywali bowiem kanapki lub bułki, owoce albo napoje,
słone paluszki i chipsy oraz słodycze.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– objęcie dożywianiem wszystkich
uprawnionych uczniów;

– nawiązanie współpracy ze starostwami w zakresie dożywiania uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych na zalesianie
gruntów rolnych

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości wykorzystania
środków z budżetu państwa i Unii
Europejskiej przeznaczonych na dofinansowanie zalesiania gruntów rolnych
w ramach Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004-2006.

Kontrolą objęto 32 jednostki: Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, jej 8 regionalnych
oddziałów oraz 23 biura powiatowe.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników zalesienia wśród krajów europejskich.
Lasy zajmują u nas 30% powierzchni kraju, w Niemczech – 31,7%, w Czechach
– 34%, a na Słowacji – 40%. Według Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości, biorąc pod uwagę optymalną strukturę
użytkowania ziemi i kryteria ochrony środowiska, lasy powinny pokrywać 32-34% obszaru Polski. Wyłączanie z produkcji rolnej
gruntów o najniższej klasie bonitacyjnej i przeznaczenie ich na uprawy leśne wymaga jednak – ze względu na wysokie koszty
– wsparcia ze środków publicznych. Od 1 maja 2004 r., tj. od wejścia do Unii Europejskiej, Polska w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej może korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, przeznaczonego na realizację
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z działań objętych tym planem jest dofinansowanie zalesiania gruntów. Zasady
jego przyznawania reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy
finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.
Możliwość uzyskania świadczeń spotkała się ze znacznym zainteresowaniem rolników posiadających słabe ziemie; do biur
powiatowych ARiMR wpłynęło ponad 11 tys. wniosków. Ostatecznie Agencja wydała 9.038 decyzji o przyznaniu płatności na
zalesienia obejmujące łącznie 39,6 tys. ha gruntów rolnych. W ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
ARiMR zrealizowała płatności w wysokości 305,7 mln zł: 61,3 mln zł stanowiły środki krajowe, a 244,4 mln zł pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej. Badanie 585 wybranych spraw nie ujawniło ani jednego przypadku przyznania pomocy osobie nieuprawnionej
lub na grunty niespełniające wymogów określonych w wymienionym uprzednio rozporządzeniu Rady Ministrów.
Stwierdzono natomiast, iż ARiMR nie była w pełni przygotowana do uruchomienia płatności, ponieważ nie spełniała wymaganych
standardów, m.in. obowiązku posiadania szczegółowych pisemnych procedur przyjmowania, rejestrowania i rozpatrywania
wniosków, a także odpowiednio zabezpieczonego systemu informatycznego. Standardy określone w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie kryteriów akredytacyjnych dla agencji płatniczych osiągnęła w drugiej połowie 2005 r., natomiast pełną
akredytację do pełnienia funkcji agencji płatniczej obsługującej działania objęte PROW na lata 2004-2006 uzyskała dopiero od
1 stycznia 2006 r. W 2004 r. Agencja ograniczała się więc jedynie do przyjmowania wniosków zainteresowanych zalesieniami,
które do końca lutego 2005 r. pozostawały bez rozpoznania. Warunkową akredytację do prowadzenia ewidencji oraz weryfikacji
wniosków i wydawania postanowień o spełnieniu warunków do przyznania płatności ARiMR uzyskała 10 marca 2005 r.
ARiMR nie dotrzymywała terminów załatwiania wniosków o przyznanie płatności na nasadzenia lasów. Kontrolujący ujawnili
bowiem, że ponad 70% postanowień o spełnieniu przez wnioskodawcę warunków pozwalających na uzyskanie płatności oraz
36% decyzji o ich przyznaniu wydanych zostało z przekroczeniem obowiązujących terminów, tj. 60 i 30 dni. Sporadycznie
zdarzało się, iż dokumenty takie wydawano po 200, a nawet 300 dniach od daty złożenia wniosków. Główną przyczyną tych
opóźnień był brak akredytacji.
NIK stwierdziła, że ARiMR nie dochowywała terminów wypłat dla beneficjentów. Badania wybranych 407 zleceń wypłaty
wykazały, że w 133 przypadkach zostały one przekroczone o 1 do 79 dni. Przyczyną tego było spóźnione przekazywanie do
centrali Agencji dokumentów wystawianych przez kierowników biur powiatowych, stanowiących podstawę wypłaty. Oceniając
pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykorzystanie środków publicznych na finansowanie zalesień Izba zwróciła uwagę, że w końcu lipca 2007 r. ARiMR nie była jeszcze przygotowana do obsługi zalesień objętych Planem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, co może spowodować podobne opóźnienia, jakie odnotowano przy realizacji PROW
na lata 2004-2006.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– wprowadzenie skutecznego nadzoru nad jednostkami terenowymi
ARiMR, zapewniającego przestrzeganie
obowiązujących terminów wydawania

postanowień oraz decyzji w sprawach
o przyznanie płatności na zalesianie
gruntów rolnych.

Tytu³ kontroli
Działalność powiatowych
(miejskich) rzeczników
konsumentów w latach
2005-2007

Cel

Zakres

Ocena rzetelności i terminowości
realizacji zadań przez miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów
w siedmiu powiatach województwa
wielkopolskiego.

Kontrolą objęto starostwa powiatowe
w Obornikach, Kępnie, Lesznie, Słupcy, Turku, Gnieźnie i Śremie.

NIK pozytywnie, choć ze świadomością występujących nieprawidłowości i uchybień,
oceniła realizację ochrony praw konsumenckich w 5 powiatach woj. wielkopolskiego
– obornickim, kępińskim, leszczyńskim, słupeckim i śremskim. Natomiast 2 powiaty – turecki i gnieźnieński – oceniła zdecydowanie negatywnie. Powiaty, zgodnie z postanowieniami ustawy o samorządzie powiatowym, wykonują zadania publiczne
z dziedziny ochrony praw konsumentów. Realizują je powiatowi lub miejscy rzecznicy konsumentów, którzy, według regulacji
zawartych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, powoływani są przez rady powiatów spośród osób z wyższym
wykształceniem, mających co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową.
Według danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na 379 powiatów, rzeczników ciągle nie powołano w czterech.
Jednak wyniki kontroli w woj. wielkopolskim upoważniają do przypuszczeń, że w Polsce jest więcej powiatów, w których nie ma
rzeczników konsumentów, bądź też nie wykonują oni swoich zadań. W jednym z poddanych badaniom powiatów – powiecie
tureckim – mimo utworzenia stanowiska nie powołano rzecznika konsumentów, a w powiecie gnieźnieńskim przerwy w pracy
rzecznika trwały 4, a następnie 10 miesięcy. W ocenie Izby, zadania służące ochronie praw konsumentów realizowane były
w tych powiatach nierzetelnie i z naruszeniem prawa.
Tylko w dwóch powiatach – obornickim i leszczyńskim – konsumenci mieli nieskrępowany i niekłopotliwy dostęp do rzeczników. W pozostałych był on mocno utrudniony, gdyż rzeczników zatrudniano albo w niepełnym wymiarze czasu pracy, albo
też w godzinach, w których obywatele ze względu na swoje zajęcia zawodowe mieli ograniczoną możliwość korzystania z ich
porad. Izba zwróciła jednocześnie uwagę na problem, jakim jest powszechny brak znajomości zasad ochrony konsumentów.
Wedle badań, instytucja powiatowego rzecznika konsumentów znana była tylko przez 7-8% dorosłych obywateli.
Kontrolerzy stwierdzili, że powołanie rzeczników konsumentów w pięciu powiatach przyniosło w latach 2005-2007 istotny
wzrost – od 28 do 84 punktów procentowych – liczby porad i informacji. Udzielane one były przez rzeczników osobiście,
telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czterech poddanych ocenie NIK rzeczników rozpatrywało sprawy
konsumenckie średnio nie dłużej niż 30 dni od ich zarejestrowania. Zdarzały się jednak przypadki, że interwencje rzecznika,
głównie wystąpienia do przedsiębiorców, były przekazywane po przeszło 50 dniach. W takich sytuacjach ostateczne załatwienie
skargi przeciągało się na ponad 100 dni.
We wszystkich zbadanych sprawach rzecznicy konsumentów podejmowali czynności stosownie do sytuacji, która była powodem
i przedmiotem sporu konsumenta z przedsiębiorcą. Jednak tylko w dwóch powiatach – leszczyńskim i śremskim – rzecznicy
korzystali z uprawnienia do wytaczania powództw na rzecz konsumentów. Pozostali, rezygnując z tej możliwości, wykonywali
swe obowiązki, w ocenie Izby, co najmniej nierzetelnie. Według ustaleń kontrolerów, zaniechanie to wynikało z obawy narażenia
powiatów na koszty w razie przegrania procesów.
Kontrola ujawniła, że w żadnym z badanych starostw nie ustalono procedur działania rzeczników, w szczególności terminów
rozpatrywania kierowanych do nich spraw. W opinii NIK stan ten sprzyjał pojawianiu się nieprawidłowości przy rozpatrywaniu
ich przez rzeczników.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zatrudnienie rzeczników konsumentów w każdym powiecie i zapewnienie im
warunków do pełnej realizacji zadań;

– zwiększenie dostępu do bezpłatnych
porad i pomocy konsumenckiej świadczonej przez rzeczników;
– nieograniczanie rzecznikom możliwości udziału w postępowaniach

sądowych na rzecz konsumentów;
– ustalenie procedur rozpatrywania
przez rzeczników spraw konsumenckich.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Transgraniczne
przemieszczanie odpadów
pomiędzy Ukrainą,
Słowacją i Polską w latach
2004-2007(I półrocze)
w świetle przepisów
Konwencji bazylejskiej

Ocena realizacji przez Polskę postanowień Konwencji bazylejskiej i obowiązujących w tym względzie przepisów
krajowych i Unii Europejskiej, m.in.
prawidłowości wydawania decyzji
zezwalających na transgraniczne
przemieszczanie odpadów oraz skuteczności kontroli przeprowadzanych
w tym zakresie przez wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska.

Kontrolą objęto 28 jednostek: Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska, 11
wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska, 9 placówek Straży Granicznej oraz 7 urzędów celnych i ich
oddziałów.

Krajowe przepisy prawne, wydane na podstawie Konwencji bazylejskiej o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych oraz
uregulowań wspólnotowych nie określiły formy i trybu kontroli wykonania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami, wskazując jedynie organy i służby właściwe do przeprowadzania takich kontroli. Brak owych unormowań uniemożliwił prawidłowe
funkcjonowanie systemu kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, a tym samym nie zapewniał realizacji celów
Konwencji bazylejskiej. Uchylając się od wydania niezbędnych przepisów, Polska nie wykonywała jej postanowień, zapisów
aktów unijnych, a także unormowań krajowych, których celem było doprowadzenie do zgodności przemieszczanych odpadów
z wielkością i rodzajem deklarowanym w dokumentach przewozowych.
Od maja 2004 r. do czerwca 2007 r., tj. w okresie objętym badaniem, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał 143
zezwolenia na transgraniczny obrót odpadami pomiędzy Polską, Ukrainą i Słowacją, w ramach których zrealizowano 2.321
transportów. W myśl ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami, ich przywóz i wywóz z Polski oraz tranzyt przez jej
terytorium odbywał się na przejściach granicznych i w urzędach celnych wyznaczonych przez ministrów spraw wewnętrznych
i administracji oraz finansów. Odpowiednie rozporządzenia obu ministrów nie określały jednak zasad kontroli zgodności
zgłoszonego rodzaju odpadów z rzeczywistą zawartością przewożonego ładunku i przedmiotu właściwości placówek Straży
Granicznej oraz urzędów i oddziałów celnych.
Zdaniem NIK, dane o liczbie faktycznie zrealizowanych transportów mogły być zaniżone, ponieważ podmioty zajmujące się
międzynarodowym obrotem odpadami często nie wywiązywały się z obowiązku informowania o wykonaniu transportów.
Przemawia za tym także okoliczność, że wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zbyt rzadko przeprowadzali kontrole
sprawdzające wykonanie zezwolenia na przemieszczanie odpadów między wymienionymi państwami.
W okresie objętym kontrolą Straż Graniczna dopuściła do sprowadzenia do Polski 55 transportów odpadów bez wymaganego
zezwolenia, udaremniając zarazem 62 próby ich nielegalnego przemieszczania pomiędzy Polską a Słowacją lub Ukrainą. NIK
zwraca uwagę, że wprawdzie placówki Straży Granicznej były wyposażone w specjalistyczny sprzęt do identyfikacji towarów
– w kamery endoskopowe i kamery na wysięgnikach, aparaturę do wykrywania materiałów radioaktywnych – nie były to jednak
urządzenia umożliwiające ustalenie, jakiego rodzaju są to odpady. Trudności z ustaleniem rzeczywistej wielkości ładunków
zwiększał fakt, iż na przejściach granicznych część wag była nieczynna lub nie miała wymaganej legalizacji.
Chociaż obowiązujące przepisy nie wprowadzały obowiązku kontroli każdego zgłoszenia celnego transportu odpadów pod
kątem zgodności towaru deklarowanego z faktycznie przewożonym, to kilka granicznych oddziałów celnych sprawdziło wszystkie
takie przewozy. Kontrolujący ustalili, iż oddziały celne nie prowadziły jednak odrębnej ewidencji odpraw celnych potencjalnie
niebezpiecznych ładunków, nie sprawdzały też, czy podmioty zajmujące się transportem odpadów nie przekroczyły przyznanego
im limitu w ramach zezwoleń wydawanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– wprowadzenie do ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska obowiązku prze-
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prowadzania przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska kontroli
wykonywania zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów;
– takie znowelizowanie ustaw o Straży

Granicznej oraz o Służbie Celnej, by
nakładały na funkcjonariuszy owych formacji obowiązek kontroli przewożonych
przez granice odpadów.

Tytu³ kontroli
Stosowanie ustawy
Prawo zamówień
publicznych przy zakupie
urządzeń dla potrzeb
Portu Lotniczego
Rzeszów-Jasionka
w 2007 roku

Cel

Zakres

Ocena przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup urządzeń
infrastruktury lotniskowej.

Kontroli poddano Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego.

Kontrolę podjęto w związku z licznymi publikacjami ukazującymi się w lokalnej prasie
o możliwych nieprawidłowościach w przebiegu przetargu ograniczonego na zakup
sprzętu dla lotniska w Jasionce. Przeprowadzona kontrola potwierdziła te przypuszczenia – procedura zakupów jaskrawo naruszała
zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy obciąża Zarząd Województwa Podkarpackiego. Sejmik województwa podkarpackiego uchwałami z maja i sierpnia 2007 r. postanowił wspólnie z przedsiębiorstwem
Państwowe Porty Lotnicze utworzyć spółkę prawa handlowego Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce.
To samo gremium ustaliło, że kapitał założycielski objęty przez województwo podkarpackie pokryty będzie wkładem pieniężnym
w kwocie 21,4 mln zł i aportem w postaci nieruchomości wartości 102,2 mln zł.
Tymczasem we wrześniu 2007 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego rozpisał przetarg ograniczony na dostawę urządzeń
dla lotniska, z zamiarem wniesienia go aportem do spółki. Sprzęt objęty zamówieniem podzielony został na 7 części: 2 wozy
przeciwpożarowe i odladzarka, ciągnik do wypychania samolotów, niskopodłogowy autobus lotniskowy, samochód do transportu osób niepełnosprawnych, dwie autocysterny, oczyszczarka i pług odśnieżny oraz urządzenie do pomiaru współczynnika
tarcia na drodze startowej. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych
dotyczących wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego jest wyłączną kompetencją Sejmiku, toteż, w opinii NIK, zarząd województwa, decydując bez udziału Sejmiku o zakupie sprzętu lotniskowego i wniesienia go aportem do spółki prawa
handlowego – działał nielegalnie.
Zakup realizowany był z zastosowaniem przyspieszonej procedury przetargowej – termin składania wniosku o dopuszczenie
do udziału w kontrakcie upływał 8 października 2007 r., zaś czas dostarczenia urządzeń – 27 grudnia tegoż roku. W opinii
ekspertów, pilniejszym zadaniem inwestycyjnym było wybudowanie w Rzeszowie-Jasionce terminala pasażerskiego.
Uwagę kontrolerów zwróciła okoliczność, że zarząd województwa już 8 listopada 2007 r. skierował wniosek do wojewody podkarpackiego, by wystąpił do Ministra Finansów o włączenie kwoty 16,4 mln zł do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2007, ponieważ kontrahenci wyłonieni w przetargu nie będą w stanie zrealizować zamówień do 27 grudnia 2007 r.
Izba ma podstawy przypuszczać, że zarząd województwa miał od początku pewność, że ustalony termin realizacji zamówienia
dla większości zakwalifikowanych dostawców jest nierealny. Z tego powodu cztery umowy zostały aneksowane, a data ich wykonania przesunięta na 30 czerwca 2008 r. W ocenie NIK, zawarcie w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych umów
z pozornie określonym terminem i zamiarem ich aneksowania miało na celu obejście prawa, ponieważ każda z umawiających
się stron miała świadomość, że świadczenie nie zostanie wykonane w określonym czasie. W ocenie NIK, takie naruszenie
zasad i trybu udzielenia zamówienia publicznego powoduje, że umowy te są nieważne. Ponadto wskutek owego zabiegu
nastąpiło naruszenie zasady uczciwej konkurencji, bowiem nierealny termin dostaw określony w zaproszeniu do składania
ofert sprawił, że wielu przedsiębiorców zrezygnowało z udziału w postępowaniu.
Należy również zauważyć, że zakupione urządzenia nie są używane i nie można nawet w przybliżeniu określić momentu
włączenia ich do eksploatacji. Spółka lotniskowa, której sprzęt ten miał służyć, ciągle nie ma możliwości funkcjonowania.
Z tego powodu wydanie przeszło 27 mln zł na ten cel było w sposób jaskrawy niegospodarne, wypełnia też znamiona czynu
określanego przez kodeks karny jako „działanie na szkodę interesu publicznego przez niedopełnienie obowiązku przez funkcjonariusza publicznego”.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

– stworzenie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego warunków do
osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej
powołanej wspólnie z PPL spółki lotniskowej;

– zintensyfikowanie prac inwestycyjnych na lotnisku Rzeszów-Jasionka
i wybudowanie terminala pasażerskiego.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie środków
publicznych, w tym
środków z Finansowego
Instrumentu Wspierania
Rybołówstwa (FIWR),
na rybacką infrastrukturę
portową

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania środków budżetu
państwa oraz Unii Europejskiej na
budowę i modernizację urządzeń portowych oraz przestrzegania procedur
zamówień publicznych przy realizacji
tych inwestycji.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i jej regionalne oddziały w woj. zachodniopomorskim i pomorskim oraz 8 beneficjentów,
którzy otrzymali pomoc finansową.

NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości na etapie przygotowania i realizacji inwestycji, wykorzystanie środków publicznych na rozbudowę
i modernizację rybackiej infrastruktury portowej. Zwróciła jednocześnie uwagę, że wielu beneficjentów nie było właściwie
przygotowanych do ubiegania się o pomoc finansową.
Spośród wszystkich portów rybackich, dziesięć – Świnoujście, Dziwnów, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba, Władysławowo,
Jastarnia, Hel i Gdynia – ma szczególne znaczenie dla flotylli połowowych. Dysponują one wystarczającą długością nabrzeży,
zapewniającą cumowanie i postój. Jednak na polskim wybrzeżu morskim zarejestrowanych jest w sumie 59 portów rybackich,
przystani i miejsc przeznaczonych do odbioru połowu, a blisko połowa z nich to punkty przeładunkowe na plażach, wyposażone
co najwyżej w pochylnie i urządzenia do wciągania łodzi na ląd.
Na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydał w 2004 roku rozporządzenie w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 20042006”. W ten sposób stworzone zostały warunki dla objęcia branży pomocą, w ramach której podjęto działanie 3.3 „Rybacka
infrastruktura portowa”. Na jego realizację przeznaczono 139,1 mln zł, w tym 91,4 mln zł pochodzących ze środków Finansowego
Instrumentu Wspierania Rybołówstwa – funduszu strukturalnego Unii Europejskiej.
Według stanu na 15 kwietnia 2008 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pełniąca funkcję instytucji wdrażającej,
przyjęła 86 wniosków na dofinansowanie w ramach SPO RiPR na sumę 302,9 mln zł, a więc na 217% zaplanowanych środków.
Umowy z beneficjentami zawarte zostały ostatecznie na kwotę 149,6 mln zł (107% limitu). Do połowy kwietnia 2008 r. wydali
oni z tej kwoty 49,5 mln zł (w tym z FIWR 37,1 mln zł), co stanowiło 35,6% sumy przeznaczonej na wspomożenie rozwoju
portów rybackich.
Oddziały regionalne ARiMR na ogół sprawnie załatwiały wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Zdarzały się
jednak przypadki, potwierdzone badaniami prowadzonymi przez NIK, że Agencja przekraczała ustalone „Książką procedur
SPO RiPR 2004-2006” terminy weryfikacji wniosków i zawierania umów, co nie mogło pozostać bez wpływu na skalę wykorzystania środków pomocowych.
Ukończono 32 projekty na łączną kwotę 10,6 mln zł, w tym z FIWR 7,9 mln zł. Zakładany w sektorowym programie wskaźnik
zmodernizowania 20 portów rybackich został osiągnięty w 55%, zaś wskaźnik ilustrujący renowację 9,6 tys. m2 powierzchni
nabrzeży – w 9%.
Spośród skontrolowanych przez NIK 8 beneficjentów, tylko 2 nie dopuściło się żadnych uchybień i nieprawidłowości przy realizacji
inwestycji. U trzech kontrolerzy stwierdzili m.in. nierzetelne przygotowanie wniosków o dofinansowanie – były one z reguły
niekompletne. Z kolei dwie ubiegające się o pomoc jednostki w dokumentacji inwestorskiej nie skompletowały wymaganych
decyzji administracyjnych zaświadczających ich prawo do dysponowania nieruchomościami, na których planowały podjęcie
prac. Brakowało również należytej staranności przy weryfikacji kosztorysów inwestorskich, co kontrola ujawniła w 3 badanych
przypadkach. Izba zasygnalizowała ponadto naruszanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych. Fakty te wskazują na
niedostateczne przygotowanie beneficjentów zarówno do ubiegania się o pomoc, jak i do realizacji inwestycji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
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– usprawnienie pracy instytucji wdrażającej (ARiMR) w celu zapewnienia
rzetelnej i terminowej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów SPO
RiPR;

– zachęcenie beneficjentów do korzystania ze środków przeznaczonych na
rozwój rybołówstwa.

Tytu³ kontroli
Realizacja przez
starostów województwa
zachodniopomorskiego
zadań określonych ustawą
z dnia 8 czerwca 2001 r.
o przeznaczeniu gruntów
rolnych do zalesienia

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadań związanych
z zalesianiem oraz prawidłowości
wykorzystania środków z budżetu
państwa na wypłaty ekwiwalentów
właścicielom gruntów rolnych.

Kontrolą objęto Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 11
urzędów powiatowych: w Białogardzie,
Drawsku Pomorskim, Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Kołobrzegu, Koszalinie, Sławnie, Szczecinku, Świdwinie
i Wałczu.

NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła zrealizowanie
w latach 2002-2004 zalesień w woj. zachodniopomorskim. Obsadzonych zostało
1.115 ha, a za ich wyłączenie z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych właściciele otrzymali ekwiwalent w łącznej
kwocie 9,7 mln zł. Ustawa o przeznaczeniu gruntów do zalesienia, obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. do 15 stycznia
2004 r., dotyczyła dobrowolnego zalesiania prywatnych gruntów przez ich właścicieli. Ustalała ona m.in., że do tego celu
kwalifikowały się działki klasy V i VI albo zdegradowane o powierzchni 0,4-30 ha, o ile przewidziane były do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.
Roczne limity zalesień w powiatach określali starostowie w uzgodnieniu z wójtami i po zasięgnięciu opinii nadleśniczych.
O faktycznej skali zalesień decydowała jednak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kierując się w pierwszym
rzędzie finansowymi możliwościami wypłaty ekwiwalentu. W 2002 r. starostowie proponowali objąć zalesieniami 3,8 tys. ha,
ARiMR ostatecznie uzgodniła limit na 574 ha, w 2003 r. rozbieżność ta wahała się między 3,9 tys. ha w sugestii starostów
a 1,2 tys. ha według możliwości Agencji. W 2004 r. nie założono żadnych nowych upraw leśnych. Limity zalesień uzgodnione
przez ARiMR dla 11 skontrolowanych przez NIK powiatów woj. zachodniopomorskiego pokryły potrzeby określone przez
starostów zaledwie w 17,9%.
Wnioski o przeznaczenie gruntów pod zalesienia składali ich właściciele na ręce starostów, którzy w ciągu 60 dni zobowiązani
byli do podjęcia decyzji. NIK pod względem rzetelności negatywnie oceniła 6 starostów, którzy nie przestrzegali obowiązującego
trybu i terminów wydawania decyzji. Kontrolerzy stwierdzili też, że w 6 powiatach starostowie nierzetelnie sprawowali nadzór
nad założonymi uprawami leśnymi. W szczególności zaniedbywali oni kontrolowanie udatności upraw, za których prowadzenie
beneficjentom wypłacany był ekwiwalent.
W ocenie NIK, nadzór Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad wykorzystaniem środków przeznaczonych na
wypłaty ekwiwalentów nie był wystarczający. Od 2002 r., przez 5,5 roku spośród 16 starostw woj. zachodniopomorskiego
wypłacających ekwiwalenty, Agencja skontrolowała zaledwie dwa, w obu przypadkach wykrywając nieprawidłowości. Starosta
myśliborski nie rozliczył w ARiMR kwoty 23 tys. zł, a drawski 60 tys. zł, nadto z błędami sporządził 13 kwartalnych rozliczeń
środków finansowych otrzymanych z Agencji.
Większość spośród kontrolowanych przez NIK starostów nie prowadziła na bieżąco monitoringu osób pobierających ekwiwalenty
i nie sprawdzała, czy nie nabyły one uprawnień do emerytur bądź rent. Tymczasem, zgodnie z ustawą o przeznaczeniu gruntów
do zalesienia, uzyskanie takich praw powoduje utratę możliwości otrzymywania ekwiwalentu. Starostowie nie wprowadzili
żadnego systemu uzyskiwania informacji w tym względzie, poprzestając najczęściej na wierze w prawdziwość oświadczeń
beneficjentów. Praktyka ta przyniosła wymierne negatywne skutki finansowe – suma nienależnie pobranych ekwiwalentów,
w ocenie NIK, wyniosła prawie 35 tys. zł.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– rzetelne kontrolowanie przez starostów udatności zakładanych upraw
leśnych;

– bezpośrednie kontrolowanie przez
ARiMR wykorzystania przez powiaty
środków przekazywanych na ekwiwalenty;
– prowadzenie przez starostów stałego monitoringu nabywania praw do

emerytur i rent przez beneficjentów
otrzymujących ekwiwalenty.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Egzekwowanie przez urzędy
marszałkowskie opłat za
korzystanie ze środowiska
przez fermy zwierząt
gospodarskich

Ocena prawidłowości wnoszenia przez
hodowców opłat za korzystanie ze
środowiska, rzetelności ich naliczania
oraz współpracy agend administracji
publicznej w monitorowaniu i wymianie
informacji o fermach zwierząt gospodarskich.

Kontrolą objęto 9 urzędów marszałkowskich województw: dolnośląskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła egzekwowanie przez urzędy marszałkowskie opłat za korzystanie ze środowiska od hodowców zwierząt gospodarskich.
Brak było m.in. pełnej informacji o liczbie hodowców zobowiązanych do ich wnoszenia. Zgodnie z Prawem ochrony środowiska,
wszystkie formy eksploatacji natury – takie m.in. jak wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wody i odprowadzanie
ścieków do wód lub do ziemi – objęte są opłatami za korzystanie ze środowiska. Także chów zwierząt gospodarskich rodzi
taki obowiązek. Prowadzenie gospodarstw liczących minimum 40 tzw. dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza nakłada
na ich właścicieli obowiązek sporządzania i dostarczania urzędom marszałkowskim raportów o wpływie tej działalności na środowisko. Eksploatacja instalacji na co najmniej 210 DJP wymaga ponadto zgłoszenia działalności do urzędu. Natomiast fermy
chowu trzody chlewnej na więcej niż 2.000 stanowisk oraz drobiu na minimum 40.000 stanowisk Prawo ochrony środowiska
zalicza do obiektów mogących powodować znaczne zanieczyszczenie przyrody i uzależnia ich uruchomienie od uzyskania
pozwolenia. Na wniosek zainteresowanego może być wydane pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza lub wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi.
Do 8 urzędów marszałkowskich wykazy dotyczące korzystania ze środowiska złożyło 492 hodowców. Kontrolerzy NIK zdobyli
jednak dowody, że działało jeszcze co najmniej 279 hodowców mających taki obowiązek. Świadczy to o braku aktywności
i współpracy urzędów marszałkowskich z innymi organami administracji publicznej zmierzającej do wychwycenia rzeczywistej
liczby hodowców, w tym uchylających się od składania raportów i wnoszenia opłat. Dopiero kontrola NIK uprzytomniła lokalnym władzom, że spośród 9 badanych urzędów aż 8 nie znało rzeczywistej liczby hodowców zobowiązanych do składania
wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz do wyliczania opłat z tego tytułu. Swą niepełną
wiedzę w tym względzie urzędy marszałkowskie tłumaczyły brakiem w Prawie ochrony środowiska jednoznacznych zapisów,
nakładających na nie obowiązek ustalania podmiotów zobowiązanych do realizacji postanowień ustawy.
W większości skontrolowanych urzędów, w sposób niezgodny z prawem i nierzetelnie weryfikowane były przedstawiane przez
przedsiębiorców wykazy zawierające informacje o stopniu korzystania ze środowiska. Czynności te prowadzono przewlekle,
a ocenę prawidłowości ograniczano jedynie do analizy formalno-rachunkowej. Tymczasem NIK ustaliła, że 30% badanych
dokumentów zawierało nierzetelne informacje. Mimo uprawnień wynikających z Prawa ochrony środowiska, urzędy nie kontrolowały samodzielnie hodowców, by sprawdzić, czy przedstawiane przez nich dane mające bezpośredni wpływ na ustalenie
wysokości opłat są prawdziwe.
Badania NIK ujawniły nagminne wręcz opóźnienia w egzekwowaniu od hodowców zaległych wpłat. W 5 urzędach czynności
egzekucyjne podejmowano z opóźnieniem sięgającym 24 miesięcy, w 3 urzędach nie podjęto żadnych czynności wobec osób
zalegających do końca grudnia 2007 r. z zapłatą 596 tys. zł. Dopiero w toku kontroli NIK urzędy zaczęły rozsyłać upomnienia
i tytuły wykonawcze.
NIK za nielegalne i niegospodarne uznała praktyki stosowane w 6 urzędach, dotyczące podziału sum uzyskanych z opłat. Nie
był dotrzymywany 30-dniowy termin redystrybucji tych środków. Opóźnienia w ich przekazywaniu do odpowiednich funduszy
sięgały nawet 5 miesięcy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– opracowanie i przestrzeganie zasad współpracy między urzędami
marszałkowskimi a innymi organami
administracji publicznej, służącej ustalaniu rzeczywistej liczby hodowców
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obarczonych obowiązkiem sporządzania
wykazów i ponoszenia opłat;
– prowadzenie merytorycznej weryfikacji wykazów dla oceny prawidłowości
ustalania opłat;
– wykorzystywanie ustawowych
uprawnień do kontroli rzetelności naliczania wysokości opłat;

– monitorowanie zaległości w opłatach
oraz terminowe podejmowanie windykacji zaległości;
– zapewnienie terminowej i prawidłowej redystrybucji opłat.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych
w Otwocku-Świerku
środków finansowych
na realizację
inwestycji pn. Budowa
komory operacyjnej
do kapsułowania
wypalonego paliwa
jądrowego w budynku
byłego reaktora EWA
(R-1) oraz adaptacja tego
budynku dla potrzeb
komory

Ocena prawidłowości wykorzystania
przez Przedsiębiorstwo Państwowe
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku środków publicznych na realizację
inwestycji pn. Budowa komory operacyjnej do kapsułowania wypalonego
paliwa jądrowego w budynku byłego
reaktora EWA (R-1) oraz adaptacja
tego budynku dla potrzeb komory.

Kontrolę przeprowadzono w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku.

Najwyższa Izba Kontroli – mimo iż inwestycja została zakończona z kilkunastomiesięcznym opóźnienieniem – pozytywnie oceniła wykorzystanie przez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku środków publicznych na budowę komory do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego, pochodzącego z eksploatacji polskich reaktorów badawczych EWA i MARIA. Paliwo
to od 1958 r. przechowywane było w zbiornikach pod wodą, w tzw. mokrych przechowalnikach. Badania ich stanu wykazały
jednak ślady korozji aluminiowych koszulek paliwowych, dlatego konieczne stało się umieszczenie elementów paliwowych
w kapsułach wykonanych ze specjalnej stali i wypełnionych helem. Proces ten nazywa się kapsułowaniem paliwa i może
przebiegać wyłącznie w specjalnie zaprojektowanej komorze osłonowej (operacyjnej).
Koszty realizacji tej inwestycji na etapie planowania w 2003 r. ZUOP oszacował na 6,7 mln zł, natomiast koszty rzeczywiście
poniesione wyniosły 6,8 mln zł. Nie odbiegały więc znacząco od wcześniej ustalonych. Otrzymane w latach 2003-2005 dotacje
nie zostały w żadnym roku wykorzystane w całości, a w 2004 r. nie wykorzystano ich w ogóle.
Inwestycję zakończono w sierpniu 2006 r., a więc z 14-miesięcznym opóźnieniem w stosunku do uprzednio określonego terminu, przewidzianego na koniec II kwartału 2005 r. Zdaniem NIK, ustalając pierwotny termin zakończenia prac, strony umowy
– Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz ZUOP – nie wzięły pod uwagę ich specyfiki, długotrwałości procedur
przyznawania i rozliczania kolejnych transz dotacji budżetowej oraz trybu udzielania zamówień publicznych. O ustaleniu
w umowie o finansowaniu nierealnego terminu jej zakończenia świadczy fakt, że już po 23 dniach od zawarcia umowy strony
podpisały pierwszy – z ośmiu – aneks do umowy, wydłużający terminy wykonania niektórych zadań o sześć miesięcy.
Wskutek niedotrzymania terminu realizacji inwestycji, ZUOP poniósł dodatkowe koszty w wysokości 122 tys. zł z powodu
zawieszenia dostawy wyposażenia komory operacyjnej. Izba zwraca uwagę, że jej budowa w budynku byłego reaktora była
inwestycją prototypową, o szczególnym reżimie wykonania zarówno samego pomieszczenia, jak i specjalistycznego wyposażenia, ze względu na konieczność zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa radiologicznego.
Komora operacyjna została dopuszczona do użytkowania dopiero w rok po zakończeniu jej budowy, ponieważ niezbędnym
elementem potwierdzenia sprawności technicznej było uruchomienie i próbna eksploatacja, polegająca na przeprowadzeniu
procesu kapsułowania trzech pakietów paliwa (jeden pakiet zawiera 40 sztuk pojedynczych elementów). Zgodę na to musiał
wydać prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
Wybudowanie komory do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego umożliwiło wprowadzenie w Polsce nowej, bezpiecznej metody
jego przechowywania w hermetycznie zamkniętych kapsułach w środowisku suchym, co znacznie ogranicza możliwe procesy korozji
materiału, z którego wykonane są kapsuły, a tym samym zapobiega uwalnianiu się substancji promieniotwórczych do otoczenia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– realistyczne określanie terminów
zakończenia planowanych inwestycji.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Sprawowanie nadzoru
budowlanego w zakresie
budowy i użytkowania
dużych obiektów
budowlanych użyteczności
publicznej oraz obiektów
budownictwa
mieszkaniowego
wielorodzinnego

Ocena wykonywania przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego zadań wynikających z Prawa budowlanego, szczególnie prawidłowości
reagowania na sygnały o uchybieniach
przy budowie i utrzymaniu dużych budowli użyteczności publicznej i obiektów mieszkalnych.

Kontrolą objęto 18 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

NIK negatywnie oceniła realizację przez powiatowych inspektorów zadań dotyczących prowadzenia kontroli budów, utrzymania obiektów oraz wydawania pozwoleń
na ich użytkowanie w latach 2005-2006 oraz I kwartale 2007 r. Najczęściej przeprowadzali oni akcje o charakterze doraźnym,
co nie mogło być działaniem w pełni skutecznym. Impulsem do podjęcia kontroli przez powiatowy nadzór budowlany były
z reguły zalecenia organów wyższego szczebla. Z własnej inicjatywy nie przeprowadziło ani jednego badania dotyczącego
przebiegu robót 5 inspektoratów (27,8% spośród kontrolowanych przez NIK), w kolejnych 8 Izba doliczyła się od 1 do 5 takich
kontroli. Liczba przeprowadzonych przez 8 inspektorów z własnej inicjatywy kontroli prawidłowości utrzymania dużych obiektów
nie przekraczała 10. Trzecia część badanych przez NIK powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego nie opracowała
w ogóle planów kontroli.
W przeszło 80% takich placówek kontrolerzy natknęli się na liczne przypadki bezczynności lub opóźnień w reagowaniu na
sygnały o nieprawidłowościach przy budowie lub utrzymaniu dużych obiektów budowlanych. W opinii Izby, taki styl wykonywania
obowiązków był w najwyższym stopniu nierzetelny, zwłaszcza, że w ten sposób traktowane były także przypadki, w których
występowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Nadzór budowlany nie zawsze reagował właściwie na sygnały o nieprawidłowościach i zagrożeniach. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nie podjął żadnych czynności, mimo iż kontrola Hali Widowiskowo-Sportowej Olivia wykazała usterki w stanie technicznym tego obiektu. Dopiero kontrola NIK, prowadzona po 8 miesiącach od stwierdzenia wad,
skłoniła inspektora do działania.
W ocenie Izby, powiatowi inspektorzy nierzetelnie wywiązywali się z obowiązków prowadzenia ewidencji rozpoczynanych
i oddawanych do użytku obiektów budowlanych oraz ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń. Nieprawidłowości w tym
względzie stwierdzono w 94,4% badanych placówek, a powiatowy inspektor w Warszawie nie prowadził żadnej ewidencji.
Kontrolerzy NIK ujawnili także, iż spośród 304 pozwoleń na użytkowanie dużych obiektów, niemal 10% zostało wydanych mimo
że inwestorzy nie dostarczyli organom budowlanym wszystkich dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane. Świadczy
to, w ocenie NIK, o braku legalności w postępowaniu powiatowych inspektorów nadzoru.
W opinii NIK, tak duża liczba nieprawidłowości stwierdzonych w funkcjonowaniu powiatowych organów nadzoru budowlanego
może świadczyć o niewłaściwym działaniu kontroli wewnętrznej w tych jednostkach.
Kontrolerzy stwierdzili 10 przypadków prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej przez pracowników inspektoratów
nadzoru budowlanego, w tym 2 na terenie powiatów będących obszarem działania tych placówek. Co prawda, osoby te, jako
przedsiębiorcy, nie zajmowały się sprawami, w których występowały jako funkcjonariusze nadzoru, ale, w opinii NIK, tego
rodzaju nieprzejrzyste sytuacje nie mogą mieć miejsca. Grożą one bowiem konfliktem interesów i mogą prowadzić do sytuacji
korupcjogennych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– prowadzenie w sposób planowy kontroli budów oraz utrzymania obiektów
budowlanych;
– reagowanie bez zbędnej zwłoki na
informacje o nieprawidłowościach na bu-
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dowach bądź w utrzymaniu obiektów;
– niezwłoczne podejmowanie czynności zmierzających do usuwania zagrożeń
i niedomogów stwierdzonych w trakcie
kontroli obiektów budowlanych;
– rzetelne prowadzenie ewidencji
decyzji, postanowień i zgłoszeń oraz

oddawanych do użytku obiektów;
– egzekwowanie od inwestorów dołączania do wniosków o pozwolenia na
użytkowanie obiektów budowlanych
wszystkich dokumentów wymaganych
Prawem budowlanym.

Tytu³ kontroli
Budowa krytego toru
kolarskiego w Pruszkowie
przez Polski Związek
Kolarski

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości przyznawania
i wykorzystania środków publicznych
pochodzących z dopłat do stawek
w grach liczbowych, przeznaczonych
na budowę krytego toru kolarskiego
w Pruszkowie.

Kontrolą objęto Ministerstwo Sportu
i Turystyki oraz Polski Związek Kolarski.

Umowa pomiędzy Polskim Związkiem Kolarskim a Ministrem Edukacji Narodowej
i Sportu o dofinansowanie z dopłat do stawek gier liczbowych budowy krytego
toru kolarskiego w Pruszkowie przewidywała zakończenie prac w styczniu 2005 r. Koszt wzniesienia obiektu oszacowano
pierwotnie na 49 mln zł, z czego 31,3 mln zł miało pochodzić ze środków publicznych. Błędne wyliczenie kosztów inwestycji
oraz niezapewnienie przez PZKol. niezbędnych źródeł jej finansowania spowodowały wzrost nakładów do ponad 91 mln zł,
zwiększenie do 86,5 mln zł dofinansowania ze środków publicznych oraz kilkuletnią zwłokę w oddaniu toru do użytku.
Przygotowując inwestycję, PZKol. nie zorganizował konkursu na wybór projektanta oraz koncepcji architektonicznej toru, a jej
opracowanie powierzył wybranej spółce. Takie postępowanie pozbawiło inwestora możliwości porównania różnych rozwiązań
architektonicznych i wyboru najlepszego projektu. Występując o dofinansowanie inwestycji PZKol., wbrew rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu precyzującemu szczegółowe zasady dofinansowania budowy obiektów sportowych, nie
dysponował własnymi środkami finansowymi.
Przyznając PZKol. 31,3 mln zł dofinansowania z dopłat do stawek w grach liczbowych, Minister Edukacji Narodowej i Sportu
uczynił to bez rzetelnej analizy kosztów przedsięwzięcia oraz sprawdzenia finansowego i organizacyjnego przygotowania związku
do jego przeprowadzenia. Akceptując wniosek związku nie zbadał także, czy spełnia on wymogi dotyczące zabezpieczenia
środków finansowych na realizację inwestycji z innych źródeł (w ramach udziału własnego) niż środki dofinansowania. Nie
wziął też pod uwagę małej wiarygodności finansowej związku, który w latach 2001-2002 prowadził działalność ze stratą.
Brak własnych środków finansowych był główną przyczyną udzielenia przez inwestora łącznego zamówienia na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz na budowę toru, co było niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, kolejni ministrowie właściwi do spraw sportu nierzetelnie nadzorowali realizację inwestycji.
Zamiast egzekwować od związku wywiązywanie się z warunków umowy o dofinansowanie, akceptowali jego wnioski o uruchomienie środków dofinansowania bez zachowania zasady proporcjonalności udziału wydatków własnych w finansowaniu kosztów
inwestycji, godzili się na zmiany terminu jej zakończenia oraz prawie trzykrotne zwiększenie przyznanego dofinansowania.
Wydłużenie przebiegu inwestycji zwiększyło koszty nadzoru nad jej realizacją, gdyż tylko do końca listopada 2007 r. wydatkowano na ten cel 441,3 tys. zł ze środków publicznych. Było także zasadniczą przyczyną rezygnacji przez Polskę z organizacji
Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym w 2006 r. i Mistrzostw Świata w 2008 r., planowanych wcześniej na tym obiekcie.
Do końca marca 2004 r. nadzór nad realizacją wszystkich inwestycji oraz obsługę finansową przyznanego dofinansowania
sprawował Bank Millennium SA, a następnie Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowy zawarte z tymi bankami nie precyzowały
jednak ich obowiązków, zwłaszcza przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji inwestycji, nie określały też sankcji finansowych z tytułu niewłaściwego wywiązywania się z powierzonych im zadań. W ocenie NIK, pozbawiało to kolejnych ministrów
właściwych do spraw sportu środków egzekucyjnych wobec banków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji
własnych źródeł finansowania przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie;

– wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych, zapewniających właściwy
nadzór nad wykorzystaniem środków
publicznych przekazywanych na dofinansowanie inwestycji;
– podjęcie skutecznych działań w celu

jak najszybszego zakończenia inwestycji
oraz ograniczenia kosztów jej realizacji
do niezbędnego poziomu;
– zwiększenie nadzoru nad prawidłowością wywiązywania się banków
z powierzonych im zadań.
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Tytu³ kontroli
Nabór na stanowiska
urzędnicze w wybranych
jednostkach samorządu
terytorialnego
województwa
mazowieckiego

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości stosowania przez
wybrane jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego
zasad i procedur obowiązujących przy
obsadzaniu stanowisk urzędniczych,
określonych w ustawie o pracownikach
samorządowych i aktach wykonawczych.

Kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach: Urzędzie m.st. Warszawy, urzędach miejskich w Radomiu,
Siedlcach, Sierpcu, Płońsku, Mławie
oraz w starostwach powiatowych
– w Sokołowie Podlaskim, Wyszkowie,
Płońsku i Ostrowi Mazowieckiej.

W myśl ustawy o pracownikach samorządowych, nabór pracowników na stanowiska
urzędnicze, w tym kierownicze, jest otwarty i konkurencyjny. Wszyscy zainteresowani mogą więc bez żadnych wstępnych warunków przystąpić do procedury kwalifikacyjnej, natomiast zatrudnienie w jednostkach
samorządu terytorialnego znajdą tylko najzdolniejsi i najlepiej przygotowani. Kontrolowane podmioty pomijały jednak główne
zasady obowiązującej je ustawy, najczęściej zastępując konkursy tzw. rekrutacją wewnętrzną.
W latach 2006-2007 i w I kwartale 2008 r. bez przeprowadzenia naboru – a więc niezgodnie z przepisami – obsadzono 399
stanowisk. Z objętych badaniami NIK 360 takich miejsc pracy, aż 349 zostało obsadzonych w drodze powierzenia pełnienia
obowiązków na stanowiskach kierowniczych pracownikom już zatrudnionym lub przeniesienia ich na inne posady, co niekiedy
było połączone z awansem. W rezultacie 23 stanowiska zajęły osoby nieposiadające kwalifikacji wymaganych do zatrudnienia
na konkretnym etacie. Reguł obsady stanowisk nie naruszyła tylko jedna jednostka.
NIK krytycznie oceniła też 147 (40%) przeprowadzonych naborów. Jej zastrzeżenia dotyczyły ograniczenia zasady otwartości
i konkurencyjności – stwierdzone w kilku urzędach miejskich i starostwach powiatowych – np. konieczności posiadania wyższych
kwalifikacji zawodowych i dłuższego stażu pracy niż określone dla danego stanowiska.
Dwa urzędy nie wskazywały w ogłoszeniach stanowiska, na który dokonywany był nabór, przy jednoczesnym sformułowaniu
wymogów kwalifikacyjnych wyższych niż określone jako minimalne, co eliminowało z naboru kandydatów spełniających tylko te
ostatnie. Urzędy podawały jaki będzie zakres zadań na danym stanowisku, ale dopiero po wyłonieniu kandydata proponowały
mu konkretne miejsce pracy. W tej sytuacji, w ocenie NIK, był to dobór stanowisk do pracowników, a nie – jak stanowi ustawa
o pracownikach samorządowych – nabór pracowników na określone stanowiska.
Cztery jednostki przy określaniu kryteriów naboru kierowały się kwalifikacjami osób już zatrudnionych, głównie pełniących
obowiązki kierownicze, lub konkretnych kandydatów spoza urzędu, co preferowało ich w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kilka urzędów – wbrew przepisom – nie wymagało od ubiegających się o posadę określonego stażu pracy, niezbędnego do
zatrudnienia na stanowisku kierowniczym. Wprawdzie w uzasadnionych przypadkach staż pracy mógł być skrócony, jednak
w dokumentacji żadnego z urzędów nie było uzasadnienia decyzji o jego pominięciu lub skróceniu.
Ograniczeniem zasady konkurencyjności było przyjmowanie do pracy osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym nie uzyskały
najwyższej oceny. Jeden z urzędów zatrudnił jako referenta osobę, która w teście kwalifikacyjnym zajęła drugie miejsce, ale
na dyplomie ukończenia studiów wyższych miała lepszy stopień od kandydata, który uzyskał największą liczbę punktów ze
sprawdzianu. Takie postępowanie było sprzeczne z regulaminem naboru obowiązującym w tym urzędzie, który przewidywał,
że komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w zastosowanej formie naboru.
W styczniu 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która wprowadziła większą elastyczność
zasad naboru na stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. drogą usankcjonowania tzw. naboru wewnętrznego
oraz określiła łagodniejsze kryteria stażowe wobec osób kandydujących na stanowiska kierownicze.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– obsadzanie wszystkich stanowisk
urzędniczych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru;
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– ustalanie kryteriów naboru zgodnie
z przepisami;
– przestrzeganie procedury naboru
określonej w ustawie o pracownikach
samorządowych oraz w regulaminach
obowiązujących w jednostkach.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
i funkcjonowanie akademii
wojskowych i wyższych
szkół oficerskich,
ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki
finansowej i mieniem
uczelni oraz struktury
zatrudnienia w latach
2005-2007 (I kwartał)

Ocena organizacji i funkcjonowania
uczelni wojskowych, a zwłaszcza
wykorzystania potencjału dydaktyczno-naukowego tych szkół, ich bazy
materialnej i kadr.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Obrony
Narodowej, Akademię Obrony Narodowej, Wojskową Akademię Techniczną,
Akademię Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych,
Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk
Lądowych oraz Rejonowy Zarząd
Infrastruktury we Wrocławiu.

NIK negatywnie oceniła działania Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące
reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego oraz funkcjonowanie wyższych
szkół oficerskich. Na pozytywną opinię NIK zasłużyły natomiast akademie wojskowe, które dostosowały swoją organizację do
wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego uregulowane
były do 31 sierpnia 2005 r. ustawą o wyższym szkolnictwie wojskowym, a po tej dacie – ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zgodnie z jej postanowieniami, akademie wojskowe stały się uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami akademickimi,
zaś wyższe szkoły oficerskie uczelniami wojskowymi – publicznymi uczelniami zawodowymi. Wszystkie one zachowały status
jednostek wojskowych, posiadają też osobowość prawną.
Kontrola NIK ujawniła znaczne opóźnienia w dostosowywaniu wyższego szkolnictwa wojskowego do wymogów Prawa
o szkolnictwie wyższym. Problem ten dotyczył w szczególności wyższych szkół oficerskich, które nie zostały w porę wyposażone
w mienie niezbędne do prowadzenia przez nie działalności statutowej. W ocenie NIK, był to skutek przyjęcia w ramach Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2005-2010 założeń reformy wojskowego szkolnictwa wyższego, które przewidywały
m.in. ograniczenie liczby uczelni wojskowych do jednej lub dwóch, co w praktyce miało oznaczać likwidację wyższych szkół
oficerskich jako samodzielnych uczelni. Jeszcze w lutym 2007 r. dowódca Wojsk Lądowych, uwzględniając tę koncepcję uznał,
że należy zaniechać wyposażania WSOWL w nieruchomości, skądinąd niezbędne dla jej funkcjonowania. Dopiero w lipcu
2007 r. Minister Obrony Narodowej wydał decyzję nr 305/MON w sprawie reorganizacji wyższego szkolnictwa wojskowego,
umożliwiającą m.in. doposażenie wyższych szkół oficerskich.
Wskutek realizacji tych nietrafnych założeń obniżała się liczba oficerów przygotowanych do objęcia pierwszego stanowiska
służbowego. Kadra promowanych corocznie absolwentów uczelni wojskowych nie zaspokajała potrzeb Sił Zbrojnych – obsada
tych stanowisk zmalała z 87% w 2006 r. do 74% w 2007 r., a prognoza na koniec 2008 r. wynosi zaledwie 54%. W ocenie NIK,
w grudniu 2008 r. naszej armii może brakować ponad 1000 podporuczników.
Kontrolerzy stwierdzili, że w wojskowych uczelniach zdecydowaną większość stanowili studenci cywilni, niewiążący swych
życiowych planów ze służbą wojskową. W roku akademickim 2006/2007 w uczelniach wojskowych pobierało naukę 985 studentów mundurowych (w tym 647 kandydatów na oficerów), co stanowiło zaledwie 8,5% ogółu tam studiujących. Wyższe szkoły
oficerskie realizowały głównie zadania nie związane z prowadzeniem kształcenia w ramach studiów wyższych, lecz prowadziły
różnego rodzaju kursy i szkolenia, zarówno dla wojskowych jak i cywili. W opinii NIK nie wykonywały one tym samym, jako
publiczne uczelnie zawodowe, podstawowych zadań określonych dla tego typu uczelni w Prawie o szkolnictwie wyższym.
Uczelnie wojskowe nie wykorzystywały efektywnie posiadanej kadry 1.445 nauczycieli akademickich. Na każdego z nich przypadało średnio bez mała 8 studentów, jednak w wyższych szkołach oficerskich odsetek ten wynosił 0,86 studenta, a wykonanie
obowiązkowego pensum oscylowało między 27,9% a 61,8%. W ocenie Izby, baza dydaktyczno-naukowa uczelni wojskowych
pozwala na zwiększenie obecnej liczby studentów przynajmniej o 65%. Rozmiary rekrutacji kandydatów na podchorążych
zależą jednak od limitów przyjęć, ustalanych corocznie przez Ministra Obrony Narodowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– podjęcie decyzji o wyposażeniu wyższych szkół oficerskich w nieruchomo-

ści i mienie niezbędne do prowadzenia
ich działalności statutowej;
– określenie perspektywicznej liczebności naboru do poszczególnych uczelni
wojskowych kandydatów na żołnierzy

zawodowych – stosownie do potrzeb
Sił Zbrojnych;
– przeprowadzenie analizy struktury
zatrudnienia w uczelniach wojskowych.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie opieki
psychiatrycznej,
ze szczególnym
uwzględnieniem opieki
stacjonarnej

Cel

Zakres

Ocena prawidłowości funkcjonowania
i dostępności opieki zdrowotnej dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
w ramach opieki szpitalnej i ambulatoryjnej.

Kontrolą objęto 34 jednostki: Ministerstwo Zdrowia, Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, 8 urzędów
marszałkowskich oraz 24 samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Według danych Komisji Europejskiej stan zdrowia psychicznego aż 27% mieszkańców Europy uznać należy za zły. W Polsce w 2005 r. z tego powodu leczyło
się 1,6 mln osób. Funkcjonujący w kraju tradycyjny model opieki psychiatrycznej obejmuje szpitale psychiatryczne i poradnie.
Pomimo upływu 12 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kolejni ministrowie właściwi do spraw
zdrowia nie ustalili w drodze rozporządzenia docelowej sieci zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, tworzącej system
profesjonalnej opieki nad chorymi. Brak takiego systemu znacznie utrudniał dostosowanie rodzimych rozwiązań w tej sferze
do przyjętych w krajach Unii Europejskiej.
W skontrolowanych szpitalach przyjęcia pacjentów na oddziały ogólnopsychiatryczne przeważnie odbywały się na bieżąco.
Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim przyjęć na oddziały: leczenia dziennego, dzieci i młodzieży, psychiatrii sądowej,
a także do działających przy szpitalach zakładów opiekuńczo-leczniczych. W skrajnych przypadkach na przyjęcie do oddziału
dziennego trzeba było oczekiwać 330, a do oddziału psychiatrii sądowej – 210 dni. Cztery szpitale z braku wolnych miejsc
w ogóle odmówiły przyjęcia pacjentów. Ograniczenia w dostępie do świadczeń zdrowotnych powodowane były częściowo długotrwałym, nawet rocznym, przebywaniem w placówkach pacjentów, na ogół przewlekle chorych i niezdolnych do samodzielnej
egzystencji. Starania o umieszczenie ich w odpowiednich, nieszpitalnych oddziałach były mało skuteczne, ponieważ na wolne
miejsce w domu pomocy społecznej trzeba było czekać nawet kilka lat. Problemy z dostępem do świadczeń zdrowotnych
występowały także w poradniach zdrowia psychicznego. Wskutek braku wystarczającej liczby psychiatrów dzieci i młodzieży
oraz psychologów klinicznych z II stopniem specjalizacji, w jednej z placówek okres oczekiwania na wizytę u psychologa
wynosił aż 180 dni.
Kontrola wykazała, że praktycznie nie funkcjonował system ciągłej opieki nad pacjentami chorymi psychicznie, szczególnie
o przewlekłym lub ryzykownym przebiegu choroby, których stan zdrowia wymaga systematycznego leczenia farmakologicznego,
psychoterapii lub socjoterapii. Wprawdzie po wypisaniu ze szpitala w karcie informacyjnej takich pacjentów odnotowywano
wskazania do zapewnienia czynnej opieki ambulatoryjnej, ale – ze względu na brak uregulowanych zasad współpracy między
szpitalami psychiatrycznymi i poradniami zdrowia psychicznego – tylko sporadycznie (za zgodą pacjenta) następowała wymiana
informacji między tymi jednostkami w sprawie dalszego leczenia.
W znacznej części szpitali i przychodni regulaminy porządkowe nie określały w pełni przebiegu udzielania świadczeń zdrowotnych, ani warunków współdziałania z innymi placówkami opieki zdrowotnej w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki,
leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. W kilku jednostkach nie zgłaszano zmian organizacyjnych do rejestrów zakładów
opieki zdrowotnej, prowadzonych przez wojewodów lub robiono to z opóźnieniem.
NIK krytycznie oceniła nadzór i kontrolę nad psychiatrycznymi zakładami opieki zdrowotnej, gdyż Minister Zdrowia, mimo ustawowych kompetencji, w okresie objętym badaniami NIK nie przeprowadził w nich żadnej kontroli, ani nie zlecił tego innym organom.
Znacznie lepiej – chociaż w niepełnym zakresie – nadzór sprawowały organy założycielskie, tj. urzędy marszałkowskie.
Żaden ze skontrolowanych szpitali nie spełniał warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Większość szpitali
nie przestrzegała przepisów przeciwpożarowych oraz zachowania należnych warunków sanitarnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– zwiększenie liczby specjalistów
w dziedzinie psychiatrii, w tym psychiatrów dla dzieci i młodzieży oraz psy-
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chologów klinicznych, w celu poprawy
dostępności świadczeń,
– dokonywanie okresowych ocen
funkcjonowania opieki psychiatrycznej
oraz jakości świadczeń i skuteczności
stosowanych metod leczniczych oraz

sprawowania opieki nad pacjentem
chorym psychicznie po opuszczeniu
szpitala.

Tytu³ kontroli
Nabór pracowników na
stanowiska urzędnicze
w jednostkach
samorządu terytorialnego
województwa lubuskiego

Cel

Zakres

Ocena organizacji naboru oraz przestrzegania ustawowych i wewnętrznych
procedur określających tryb przyjmowania do pracy urzędników w jednostkach
samorządu terytorialnego.

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, 3 starostwach powiatowych, 2
urzędach miast na prawach powiatu
i w 5 urzędach gmin.

W większości skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego nabór
urzędników prowadzony był z pominięciem procedur określonych w ustawie
o pracownikach samorządowych. Przewidują one, że obsadzanie wakujących stanowisk poprzedzone jest otwartą rekrutacją
z zastosowaniem konkurencyjnych zasad wyłaniania najlepszych kandydatów. Ustalenia kontroli wskazują jednak na nieodosobnione przypadki nierespektowania tej zasady i zastępowania jej tzw. rekrutacją wewnętrzną, czyli kierowaniem na wolne
posady osób już zatrudnionych w urzędzie. Praktyki takie kontrolerzy odnotowali w 82% badanych urzędów, a niezgodnie
z przepisami ustawy objętych zostało bez mała 13% etatów.
Niestosowanie ustawowych procedur naboru usprawiedliwiane było m.in. potrzebą posiadania zaufanego pracownika, koniecznością zapewnienia ciągłości organizacyjnej i wysokiej jakości pracy albo naglącą potrzebą. Nie zmienia to opinii Izby
o nielegalności takich działań.
Wadą procedur rekrutacyjnych stosowanych w organach samorządu terytorialnego było formułowanie kryteriów wyboru
kandydatów nie mających wiele wspólnego z zadaniami, których mieli się oni podjąć. Kontrolerzy natknęli się na przypadek,
w którym bezwzględnie wymagano posiadania znajomości protokołu dyplomatycznego. W ocenie Izby takie ustalanie warunków
przyjęć było niczym innym, jak ustawianiem rekrutacji pod konkretne osoby, przy zachowaniu pozorów obiektywnej konkurencji. W zasygnalizowanym przypadku najprzydatniejszy okazał się kandydat, który wziął udział w jednodniowym seminarium
„Protokół dyplomatyczny w praktyce”. Z kolei od osoby ubiegającej się o stanowisko inspektora ds. obronnych wymagano
ukończenia studiów pedagogicznych.
W 36% skontrolowanych urzędów nie wszyscy kandydaci byli traktowani równo, a ustalone zasady ich selekcji stosowane były
przez komisje rekrutacyjne wybiórczo. Kontrola ujawniła m.in. praktyki ograniczania wobec wybranych kandydatów procedury
rekrutacyjnej jedynie do analiz złożonych dokumentów – na tej podstawie oceniano np. ich znajomość prawa. Wszystkich
pozostałych zapraszano na rozmowy i testy kwalifikacyjne, podczas których starali się, niestety bezskutecznie, dowodzić
swych umiejętności. Zdarzały się też przypadki przyjmowania na posady osób, które nie otrzymały największej liczby punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Niedopuszczalne, w ocenie NIK, było zatrudnianie pracowników na umowy zlecenia w sytuacji, gdy wykonywali oni swe zajęcia w siedzibie i godzinach urzędowania placówki pod nadzorem przełożonego, otrzymując comiesięczne wynagrodzenie.
Warunki, w jakich realizowano te umowy, świadczyły o tym, że w istocie nawiązany był stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy. W ten sposób naruszano zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, zawarty także w ustawie
o pracownikach samorządowych.
We wszystkich badanych urzędach kontrolerzy odnotowali uchybienia o charakterze formalnym. Polegały one m.in. na
publikowaniu ogłoszeń o naborze w niekompletnej wersji oraz zbyt późnym powiadamianiu o wynikach postępowania. Czynności kancelaryjne w tym względzie prowadzone były nierzetelnie, odnotowane zostały przypadki braków w dokumentacjach
z przeprowadzonych rekrutacji.
Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa o pracownikach samorządowych, która łagodzi rygory naboru na stanowiska
urzędnicze.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
– obsadzanie wolnych stanowisk
urzędniczych wyłącznie w drodze otwartych i konkurencyjnych naborów;
– określanie wymogów wobec kan-

dydatów na stanowiska urzędnicze
w sposób adekwatny do zadań na
danym stanowisku;
– zaniechanie stosowania umów cywilnoprawnych przy powierzaniu czynności
urzędniczych w warunkach określonych
dla stosunku pracy;

– terminowe publikowanie ogłoszeń
o wynikach naborów;
– przechowywanie dokumentacji naborów zgodnie z wymogami instrukcji
kancelaryjnej.
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Tytu³ kontroli

98

Cel

Zakres

Zestawienie
kontroli
doraŸnych
przeprowadzonych
w 2008 r.

Za³¹cznik nr 5
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Zestawienie kontroli doraźnych
przeprowadzonych w 2008 r.
Lp.

Jednostka
organizacyjna

Rodzaj
kontroli

Uwagi*/

5

1

2

3

4

1

Rozpoznawanie przez sądy spraw wieczystoksięgowych oraz realizacja projektu Nowa
Księga Wieczysta (Sądy Rejonowe w Nowym Dworze Mazowieckim, Toruniu oraz dla
Warszawy Mokotowa)

Dep.
Admin. Publ.

rozpoznawcza

2

3

4

5
6

Gospodarka finansowa i prowadzenie spraw administracyjnych w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu
oraz w Ambasadzie RP w Republice Francuskiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ambasada RP oraz Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu)
Funkcjonowanie placówek zagranicznych MSZ znajdujących się na terenie Rosji,
Ukrainy i Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem wydawania wiz dla obywateli
tych państw, przyznawanie Karty Polaka, a także wybranych elementów gospodarki
finansowej i inwestycyjnej oraz uregulowania spraw własnościowych obiektów
Ambasady RP w Moskwie (Ambasada RP w Moskwie, Konsulaty Generalne RP
w Grodnie i Łucku)
Funkcjonowanie systemu przyjmowania i rozpatrywania skarg w wybranych
naczelnych organach administracji rządowej (Ministerstwa: Edukacji Narodowej, Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Finansów)1/
Wykonywanie przez starostów i wójtów kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń
obowiązkowych (Urzędy Gmin w Lesznie i Raszynie, Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego – Zachodniego)
Efektywność wykorzystania majątku Skarbu Państwa wniesionego do spółek
przez b. Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (Chemia Polska sp. z o.o.
w Warszawie)

Dep.
Admin. Publ.

Dep.
Admin. Publ.

Dep.
Admin. Publ.
Dep. Budż.
i Finan.
Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

7

Funkcjonowanie Polskiego Centrum Akredytacji

8

Informatyzacja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w latach 2002-2007

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.
Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

9

Produkcja paliw płynnych na bazie węgla kamiennego i brunatnego (Ministerstwo
Gospodarki, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Węgla w Zabrzu)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

10

Prawidłowość nałożenia przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych kary pieniężnej
na Spółkę J&S Energy SA oraz zasadność jej uchylenia przez Ministra Gospodarki
(Ministerstwo Gospodarki i Agencja Rezerw Materiałowych)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

11

Sprzedaż Stadionu Głównego w kompleksie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
(Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

12

Przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym (Ministerstwo Gospodarki, Rządowe Centrum Legislacji)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

13

Prawidłowość sporządzania przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu
Państwa sprawozdań finansowych za 2006 r.

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

rozpoznawcza

14

Funkcjonowanie wybranych rejestrów publicznych prowadzonych
w formie elektronicznej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Gospodarki, Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej w Warszawie)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

rozpoznawcza

15

Gospodarowanie mieniem przez Przedsiębiorstwo Obsługi Cudzoziemców DIPSERVICE
w Warszawie

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

skargowa

16

Funkcjonowanie Zakładów Mięsnych Płock SA (Ministerstwo Skarbu Państwa i Zakłady
Mięsne Płock SA)

Dep. Gosp., Skarb.
Państw. i Prywat.

koordynowana

17

Budowa drugiej przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku oraz dróg
dojazdowych do tej przeprawy (Urząd Miasta w Płocku)

Dep. Komun.
i Sys. Transport.

18

Organizacja i finansowanie studiów podyplomowych (Uniwersytet w Toruniu, Akademia
Pedagogiczna w Krakowie i Uniwersytet Gdański)
Ochrona zabytków (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Urząd Miasta
w Lublinie, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Stowarzyszenie
Wspólnota Polska, Muzeum Narodowe i Klasztor Wizytek w Warszawie; Muzeum
w Starachowicach; Muzeum Morskie w Gdańsku; Akademia Muzyczna i Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; Fundacja Fara w Gubinie; Parafia Rzymsko-Katolicka
w Malborku)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

19

20

2

Tytuł kontroli

skargowa

e/

c/

Wykorzystanie środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu
i Turystyki, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Warszawie)
*/

Objaśnienie uwag zamieszczono na końcu zestawienia

1

3

4

21

Wykorzystanie środków publicznych na wypoczynek letni dzieci
i młodzieży (Ministerstwo Edukacji Narodowej)

2

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

5

rozpoznawcza

22

Działalność Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Laskowcu (gm. Rzekuń, woj. mazowieckie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

23

Realizacja przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
wniosków z kontroli dotyczącej nadawania stopni i tytułu naukowego

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

sprawdzająca

24

Działania w zakresie likwidacji szkół, w tym prawidłowość przekazywania prowadzenia
szkół fundacjom i stowarzyszeniom (Urząd Miasta w Jarocinie)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

25

Funkcjonowanie Schroniska dla Nieletnich w Warszawie-Okęciu

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

26

System rozdziału środków finansowych na badania naukowe (Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

b/

27

Wykorzystanie środków publicznych na zakup autobusów szkolnych w 2007 r.
(Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

c/

28

Prawidłowość udzielenia przez Polski Związek Koszykówki zamówienia publicznego na
promocję mistrzostw Europy w koszykówce

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

c/

29

Wykonanie robót żelbetowych dla części kulturalno-muzeaInej Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie przy ul. Klimczaka (Archidiecezja Warszawska)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

skargowa

30

Realizacja zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
(Urząd Miasta w Nowym Sączu)

Dep. Nauki, Ośw.
i Dziedz. Narod.

rozpoznawcza

31

Prawidłowość wykorzystania dotacji z budżetu państwa na ochotnicze straże pożarne
(Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych)

Dep. Obrony Narod. rozpoznawcza
i Bezp. Wew.

32

Stan realizacji przez Biuro Ochrony Rządu zadań w zakresie ochrony polskich
przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych

Dep. Obrony Narod. rozpoznawcza
i Bezp. Wew.

33

Zakres organizacji wojskowej ochrony przeciwpożarowej (9 Rejonowa Baza
Materiałowa, Pułk Ochrony w Warszawie)

Dep. Obrony Narod. rozpoznawcza
i Bezp. Wew.

34

Realizacja wniosków pokontrolnych związanych z osiąganiem korzyści finansowych
w jednostkach resortu obrony narodowej (Ministerstwo Obrony Narodowej)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

35

Stan realizacji Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 (Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Komenda Główna Policji)

Dep. Obrony Narod. rozpoznawcza
i Bezp. Wew.

36

Realizacja wydatków dokonanych przez Komendę Stołeczną Policji na zastąpienie
funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi w latach 2007-2008

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

37

Realizacja zamówienia publicznego na wykonanie pracy badawczo-rozwojowej
(Ministerstwo Obrony Narodowej)

Dep. Obrony Narod.
i Bezp. Wew.

38

Prawidłowość świadczenia usług na poziomie obowiązujących standardów przez Dom
Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrowia

39

Wykorzystanie publicznych środków finansowych na poradnictwo zawodowe
Spr. Socj.
i aktywizację zawodową młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy w latach 2006-2007 Dep. Pracy,
i Zdrowia
(I półr.) (OHP – Komendy Główna i Wojewódzka w Warszawie)

40

Realizacja ustawowych procedur przy tworzeniu wykazów leków refundowanych
(Ministerstwo Zdrowia)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrowia

41

Wykonanie planu finansowego w 2007 r., z uwzględnieniem kosztów związanych
z zawieraniem ugód na świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit określony
w umowach zawartych ze świadczeniodawcami w latach 2003-2006 (centrala
Narodowego Funduszu Zdrowia)

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrowia

42

Wykorzystanie specjalistycznej aparatury medycznej w procesie realizacji usług
medycznych finansowanych ze środków publicznych w latach 2006-2008 (I półr.)
(Instytut Reumatologii, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie)

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrowia

43

Funkcjonowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrowia

44

Prawidłowość świadczenia usług na poziomie obowiązujących standardów przez Dom
Pomocy Społecznej w Starachowicach

Dep. Pracy, Spr. Socj.
i Zdrowia

45

Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich, z uwzględnieniem
wykorzystania pożyczki Banku Światowego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrowia

46

Realizacja przez Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wniosków z kontroli gospodarowania mieniem Funduszu

Dep. Pracy, Spr. Socj. sprawdzająca
i Zdrowia

c/

sprawdzająca

skargowa

f/

skargowa

3

1

4

2

3

4

47

Realizacja przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej w ramach Dep. Pracy, Spr. Socj.
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (Zakład Opieki Zdrowotnej w Mińsku
rozpoznawcza
i Zdrowia
Mazowieckim)

48

Kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz finansowanie ich pobytu przez
organy samorządu terytorialnego (Urząd Gminy
i Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu)

49

Realizacja przez świadczeniodawców zadań z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej dostępnej bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (Centrum Medyczne sp. z o.o.
i Zdrowia
w Mińsku Mazowieckim)

50

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej (Mazowieckie
Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie)

51

Postępowanie z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi (Ministerstwo Środowiska
i Główny Inspektorat Weterynarii)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

52

Przeprowadzanie postępowań administracyjnych związanych z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym (Urząd Miasta i Gminy w Brwinowie)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

53

Prawidłowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu
na budowę (Urzędy Miast w: Chorzowie, Katowicach, Koninie, Olsztynie, Ostrołęce,
Skierniewicach, Toruniu i Włocławku)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

54

Monitoring środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Główny Inspektorat
Ochrony Środowiska; Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Olsztynie i Szczecinie; IMGW Oddział Morski w Gdyni)

Dep. Środ., Roln.
i Zagosp. Przest.

koordynowana

55

Prawidłowość planowania przestrzennego w gm. Suwałki

Del.
w Białymstoku

sprawdzająca

56

Prawidłowość realizacji i finansowania budowy sali gimnastycznej (Urząd Gminy
w Filipowie)

Del.
w Białymstoku

skargowa

57

Prawidłowość realizacji i finansowania budowy zespołu sportowego z salą
gimnastyczną przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum (Urząd Gminy w Trzciannem)

Del.
w Białymstoku

skargowa

58

Realizacja przez Agencję Mienia Wojskowego w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim
wniosków z kontroli rozporządzania przez Agencję nieruchomościami na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2006

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

59

Przestrzeganie wymagań związanych z opłatami dotyczącymi koncesji na wydobywanie
wybranych kopalin pospolitych i podstawowych (Starostwa Powiatowe w Nakle nad
Notecią i Sępólnie Krajeńskim; Urząd Gminy w Chrostkowie; Urząd Miejski w Pakości)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

60

Przekształcenia własnościowe w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO
w Inowrocławiu

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

61

Zarządzania nieruchomościami przez Nakielską Administrację Domów Mieszkalnych
sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

62

Wykonanie wniosków z kontroli wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa
na realizację świadczeń rodzinnych (Urzędy Gmin w Dąbrowie Chełmińskiej, Pruszczu
i Unisławiu; Urzędy Miast w Chełmnie i Inowrocławiu)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

63

Funkcjonowanie i rozszerzanie obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych
(Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. w Sopocie)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

64

Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez
samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych (Zakład Usług
Miejskich w Janowcu Wlkp.; Domy Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Koronowie
i Nowej Wsi; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie; Gminny Zakład Komunalny
w Gostkowie; Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu; Powiatowy Urząd Pracy w Rypinie;
Urząd Miasta i Gminy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie, Zespół
Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle n. Notecią, Miejski Zarząd Dróg we Włocławku)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

65

Realizacja przez Izbę Celną w Toruniu wniosków z kontroli egzekwowania zaległości
podatkowych i celnych przez służbę celną
w latach 2004-2006 (I półr.)

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

66

Realizowanie przez gminy zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych (Urzędy Miast w: Aleksandrowie Kujawskim, Chełmnie, Kruszwicy
i Szubinie; Urząd Gminy w Złej Wsi Wielkiej)

Del.
w Bydgoszczy

rozpoznawcza

67

Wykonanie przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
wniosków z kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 r.

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

68

Realizacja zamówienia publicznego na remont budynków Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Świeciu nad Wisłą

Del.
w Bydgoszczy

skargowa

69

Wykonanie przez Gospodarstwo Pomocnicze – Zakład Budowlany przy Areszcie
Śledczym w Bydgoszczy wniosków z kontroli funkcjonowania przywięziennych
zakładów pracy

Del.
w Bydgoszczy

sprawdzająca

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrowia

Dep. Pracy, Spr. Socj. rozpoznawcza
i Zdrowia

skargowa

5

b/

b/

1

2

3

4

70

Wykonanie wniosków z kontroli sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości rolnych
Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz prawidłowość postępowania przy
sprzedaży gospodarstwa rolnego w Łabiszewie i wydzierżawieniu nieruchomości rolnej
w Waplewie (Agencja Nieruchomości Rolnych – Oddział w Gdańsku)

Del.
w Gdańsku

sprawdzająca

71

Postępowania w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, o ustalenie
odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz o unieważnienie decyzji
wywłaszczeniowych i odszkodowawczych prowadzone w Urzędzie Miasta Gdyni
w latach 1999-2006 (Urząd Miasta w Gdyni, Ministerstwo Budownictwa, Pomorski
Urząd Wojewódzki)

Del.
w Gdańsku

rozpoznawcza

72

Prawidłowość postępowania gm. Łęczyce przy realizacji inwestycji pn. Budowa
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz Modernizacja sali gimnastycznej
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie

Del.
w Gdańsku

skargowa

73

Realizacja polityki kadrowej oraz prawidłowość udzielania zamówień publicznych
w okresie od lipca 2006 do czerwca 2007 r. (Urząd Morski w Słupsku)

Del.
w Gdańsku

skargowa

74

Prawidłowość działań organów wykonawczych w zakresie zawierania i realizacji umów
dotyczących dzierżawy (najmu) oraz administrowania halami targowymi w Gdyni (Urząd
Miasta w Gdyni, MHT sp. z o.o. w Gdyni)

Del.
w Gdańsku

skargowa

75

Gospodarowanie nieruchomością Skarbu Państwa położoną w Gdańsku
przy ul. Kościuszki (Urząd Miejski w Gdańsku)

Del.
w Gdańsku

skargowa

76

Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi (Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tczewie)

Del. w Gdańsku

skargowa

77

Realizacja niektórych zadań publicznych powiatu (Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Chojnicach)

Del.
w Gdańsku

skargowa

78

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przez Spółkę FSM Wytwórnia Wyrobów
Różnych SA z siedzibą w Bielsku Białej przy sprzedaży udziałów w spółce Zakłady
Kuźnicze sp. z o.o. w Skoczowie

Del.
w Katowicach

skargowa

79

Gospodarka finansowa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu
w latach 2005-2007

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

80

Wykonanie wniosków z kontroli udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz organizacjom pozarządowym działającym
na rzecz osób niepełnosprawnych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ORIS
w Będzinie, Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli Befaszczot w Bielsku Białej)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

81

Wykonanie wniosków z kontroli zarządzania drogami publicznymi na skrzyżowaniach
z liniami kolejowymi w latach 2003-2004 (I kw.) (Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w Częstochowie, Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

82

Wykonanie wniosków z kontroli gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw
państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa w toku postępowań upadłościowych
(Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Komunikacji Miejskiej Jamna-Bus w Mikołowie)

5

c/

Del.
sprawdzająca
w Katowicach

83

Realizacja wniosków z kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy
społecznej na poziomie obowiązujących standardów (Domy Pomocy Społecznej:
nr 1 w Zabrzu, Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie, Dom Nauczyciela
w Bielsku Białej)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

84

Realizacja wniosków z kontroli organizacji i finansowania szkolnictwa
ponadgimnazjalnego (Urzędy Miast w Chorzowie, Jaworznie i Żorach; Urzędy Miast
i Gmin w Strumieniu i Woźnikach; Urzędy Gmin w Dębowcu i Koszęcinie; Starostwo
Powiatowe w Cieszynie)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

85

Realizacja wniosków z kontroli gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
(Urzędy Miast w Częstochowie i Chorzowie; Urząd Miasta i Gminy w Pilicy)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

86

Realizacja wniosków z kontroli wykonywania przez administrację drogową zadań
w zakresie utrzymania obiektów mostowych (Miejskie Zarządy Dróg i Mostów
w Częstochowie i Tychach; Urząd Gminy w Jasienicy; Urząd Miasta w Ustroniu,
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

87

Wykonanie wniosków z kontroli zapewnienia opieki nad uczniami szczególnie
uzdolnionymi w latach szk. 2004/2005 i 2005/2006 (Szkoły Podstawowe nr 2 i 18
w Radzionkowie i Sosnowcu; Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach,
Gimnazja nr 3 i 4 w Pierścu i Katowicach; Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy
Polskiej)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

88

Wykonanie wniosków z kontroli utrzymania obiektów oraz stanu przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych w latach
2004-2007 (I kw.) (Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, Młodzieżowy
Ośro-dek Wychowawczy Herbach, Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku, Szkoła Podstawowa
nr 4 w Pyskowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespół Szkół
Elektronicznych, Elektrycznych I Mechanicznych w Bielsku Białej)

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

5

6

1

2

3

4

89

Finansowanie mediów z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w woj. śląskim
(Urzędy Miast w: Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Knurowie, Piekarach Śląskich
i Raciborzu; Starostwo Powiatowe w Rybniku; Miejski Dom Kultury w Piekarach
Śląskich; Centrum Kultury w Knurowie)

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

90

Prawidłowość udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
Ukształtowanie składowiska odpadów komunalnych w sołectwie Kaniów (Urząd Gminy
w Bestwinie, Kompania Węglowa SA Oddział KWK Brzeszcze-Silesia w Brzeszczach)

Del.
w Katowicach

skargowa

91

Działalność Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych w zakresie rejestracji i kontroli badań klinicznych
realizowanych przez szpitale

Del.
w Katowicach

rozpoznawcza

92

Działalność Zarządu Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych „POLMOS” SA w BielskuBiałej w latach 2002-2006 (inwestycje, zawieranie umów, przyznawanie znaków
towarowych, windykacja należności)

Del.
w Katowicach

skargowa

93

Wykonanie przez Szpital Kliniczny nr 5 w Katowicach wniosków z kontroli wybranych
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w latach 2002-2007 oraz ich
powiązań ze sponsorowaniem działalności Szpitala przez uczestników tych postępowań

Del.
w Katowicach

sprawdzająca

94

Realizacja wniosków z kontroli wykorzystania środków publicznych, w tym
pomocowych, przez jednostki spółdzielczości rolniczej, mleczarskiej, ogrodniczopszczelarskiej i wiejskiej – wybrane zagadnienia (Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Oddział w Kielcach)

Del.
w Kielcach

sprawdzająca

95

Udzielanie przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy
i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach zamówień publicznych oraz
zawieranie i realizacja umów na wykonanie tych zamówień

Del.
w Kielcach

skargowa

96

Sprzedaż nieruchomości gminnych (Urząd Gminy w Sobkowie, Agencja Nieruchomości
Rolnych - Oddział Terenowy w Rzeszowie, Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie)

Del.
w Kielcach

skargowa

97

Udzielanie ulg podatkowych (Urząd Miasta oraz Miejska Energetyka Cieplna sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim)

Del.
w Kielcach

skargowa

98

Udzielanie zamówień publicznych oraz gospodarka finansowa gm. Bliżyn (wybrane
zagadnienia)

Del.
w Kielcach

skargowa

99

Gospodarowanie majątkiem przez Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o. w Pińczowie
(wybrane zagadnienia)

Del.
w Kielcach

skargowa

100

Niektóre aspekty działalności Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych SA w Kielcach
w latach 2006-2008 (I kw.) (zakup majątku trwałego i usług, sprzedaż wyrobów oraz
zmiany organizacyjne)

Del.
w Kielcach

skargowa

101

Gospodarowanie składnikami majątku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo w Skarżysku-Kamiennej (wybrane zagadnienia)

Del.
w Kielcach

skargowa

102

Zarządzanie przez gm. Działoszyce majątkiem i środkami publicznymi

Del.
w Kielcach

skargowa

103

Wykorzystanie dotacji przedmiotowych na finansowanie ustawowych uprawnień do
ulgowych przejazdów osób korzystających z autobusowego transportu zbiorowego
w PKS SA Kielce

Del.
w Kielcach

skargowa

104

Wywiązywanie się z obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne
prowadzące handel internetowy (Ministerstwo Finansów, Drugi Urząd Skarbowy
w Kielcach, Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach)

Del.
w Kielcach

rozpoznawcza

105

Zarządzanie majątkiem i środkami publicznymi – wybrane zagadnienia (Urząd Miasta
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu)

Del.
w Kielcach

skargowa

106

Realizacja przez Wojewódzkiego i Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Kielcach wybranych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Del.
w Kielcach

skargowa

107

Udzielanie zamówień publicznych oraz gospodarka finansowa gm. Koprzywnica

Del.
w Kielcach

skargowa

108

Realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Urząd Miasta i Gminy oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kunowie)

Del.
w Kielcach

skargowa

109

Realizacja ustawowego obowiązku ustalania wartości majątku Skarbu Państwa
zarządzanego przez PGL Lasy Państwowe

Del.
w Kielcach

110

Wykonywanie przez gm. Myślenice zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi

Del.
w Krakowie

skargowa

111

Wykonanie przez Urząd Miasta Gorlice wniosków z kontroli zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

5

1

2

3

112

Skuteczność środków egzekucyjnych stosowanych przez powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego (Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w: Chrzanowie,
Limanowej, Miechowie, Nowym Targu, Nowym Sączu, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej,
Wieliczce, Zakopanem; Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Tarnowa i dla Miasta Nowy Sącz oraz dla Powiatu Krakowskiego Grodzkiego)

4

Del.
w Krakowie

113

Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

114

Wykonanie wniosków z kontroli realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi (Urząd Gminy w Poroninie)

Del.
w Krakowie

sprawdzająca

115

Skuteczność wybranych programów PFRON mających na celu integrację zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych PFRON – Oddział w Krakowie)

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

116

Wykorzystanie środków publicznych w latach 2004-2007 (Fundacja Wir w Nowym
Sączu)

Del.
w Krakowie

skargowa

117

Efektywność rozwiązań w zakresie wyżywienia i utrzymania czystości w szpitalach
publicznych (Wojewódzki Szpital im. L. Rydygiera w Krakowie, Wojewódzki Szpital
im. św. Łukasza w Tarnowie)

Del.
w Krakowie

rozpoznawcza

118

Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „FS-HOLDING” Korporacja FinansowoPrzemysłowa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad tym
przedsiębiorstwem w latach 2006-2007 (Fabryka Samochodów Holding w Lublinie,
Lubelski Urząd Wojewódzki)

Del.
w Lublinie

119

Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na wykup gruntów pod lokalizację lotniska
w Niedźwiadzie (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego)

Del.
w Lublinie

120

Funkcjonowanie Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie w 2007 r.

Del.
w Lublinie

121

Działalność Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Kraśniku,
wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółką w latach 2003-2007 oraz przebieg
procesu jej prywatyzacji (Urząd Miasta w Kraśniku, Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. w Kraśniku)

Del.
w Lublinie

122

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
w latach 2006-2007(Urzędy Miast w Biłgoraju, Chełmie i Zamościu; Starostwo
Powiatowe w Puławach)

Del.
w Lublinie

123

Ustalanie opłat legalizacyjnych i wymierzanie kar stanowiących dochód budżetu
państwa przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego w 2007 r. (Powiatowe
Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w: Krasnymstawie, Lubartowie, Łukowie, Radzyniu
Podlaskim i Świdniku)

Del.
w Lublinie

skargowa

Ustalanie i egzekwowanie przez gminy opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (Urzędy Miast w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Puławach
i Zamościu; Urząd Gminy we Włodawie)
Realizacja zamówień publicznych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej
w woj. lubelskim w latach 2006-2008 (I półr.) (Szpital Wojewódzki i Szpital
Neuropsychiatryczny w Lublinie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Suchowoli; Zakłady Opieki Zdrowotnej w: Bychawie, Kraśniku, Lubartowie,
Opolu Lubelskim i Parczewie)

Del.
w Lublinie

126

Procedury związane z rozbudową Centrum Handlowego E. Leclerc przy ul. Zana
w Lublinie (Urząd Miasta w Lublinie)

Del.
w Lublinie

127

Gospodarowanie przez Nadleśnictwo Hajnówka gruntami Skarbu Państwa

Del.
w Lublinie

128

Działalność Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Lublinie
oraz wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółką w łatach 2005-2008

Del.
w Lublinie

129

Wykonanie wniosków z kontroli zarządzania nieruchomościami gminnymi (Urzędy Miast
w Hrubieszowie i Lublinie; Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Meszkaniowej
sp. z o.o. w Hrubieszowie)

Del.
w Lublinie

sprawdzająca

130

Ustalanie i pobór podatku od nieruchomości przez organy samorządowe Miasta
Rejowiec Fabryczny

Del.
w Lublinie

skargowa

131

Finansowanie wybranych badań diagnostycznych wykonywanych w Zakładzie
Diagnostyki Obrazowej oraz udostępnianie przez Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
aparatury i sprzętu medycznego innym podmiotom w latach 2007-2008

Del.
w Lublinie

skargowa

132

Funkcjonowanie służb kontrolnych na towarowych przejściach drogowych na
polsko-rosyjskim i polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej (Urzędy Celne
w: Białymstoku, Białej Podlaskiej, Elblągu, Olsztynie; Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku, Lublinie oraz Olsztynie; Graniczne
Inspektoraty Weterynarii w Bezledach, Kuźnicy, Koroszczynie; Placówki Straży
Granicznej w: Bezledach, Bobrownikach, Braniewie, Gołdapi, Kuźnicy i Terespolu)

Del.
w Lublinie

koordynowana

124

125

5

Del.
w Lublinie

skargowa

7
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133

Del.
w Lublinie

134

Przebieg procesu prywatyzacji Tomaszowskich Kopalń Surowców Mineralnych Biała
Góra sp. z o.o. w Smardzewicach oraz reprezentowanie interesów Skarbu Państwa
wobec tego podmiotu

Del.
w Łodzi

135

Działalność Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Wolborzu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Łodzi

136

Prywatyzacja spółek z udziałem gmin miejskich woj. warmińsko-mazurskiego w latach
2005-2007 (Urzędy Miast w Giżycku i Lidzbarku Warmińskim)

Del.
w Olsztynie

137

Gospodarowanie przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Olsztynie powierzonymi obiektami, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych
budynków

Del.
w Olsztynie

skargowa

Del.
w Olsztynie

skargowa

a/

Del.
w Olsztynie

skargowa

d/

Del.
w Olsztynie

skargowa

138

139
140

8

2
Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego woj. lubelskiego dotacji
celowych z budżetu państwa w 2008 r. przyznanych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych (Starostwo Powiatowe w Lublinie; Urzędy Gmin w: Jabłonnie, Milejowie,
Modliborzycach, Wąwolnicy i Zakrzówku; Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzu Dolnym;
Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie)

Przestrzeganie przez zarządy dróg oraz jednostki samorządu terytorialnego przepisów
ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew przydrożnych (Zarządy Dróg
Powiatowych w Elblągu i Mrągowie; Urzędy Gmin w Gronowie Elbląskim, Mrągowie
i Pieckach)
Prawidłowość postępowania organów Spółki Akcyjnej – Fabryka SKLEJKA-PISZ,
zmierzającego do wyboru wykonawcy zadania polegającego na adaptacji budynku
kotłowni węglowej na biurowiec oraz budowy hali sklejki profilowanej
Działalność Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie w latach 2005-2007 (wybrane zagadnienia)

skargowa

141

Prawidłowość przyznania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie dotacji na zadanie pn. Edukacja Ekologiczna w ŚrodkowoEuropejskim Centrum Szkolenia Młodzieży w Górowie Iławeckim oraz jej rozliczenia

Del.
w Olsztynie

skargowa

142

Działalność wierzycieli publicznych w postępowaniu upadłościowym Zakładów
Mięsnych ELMEAT SA w Elblągu (Urząd Skarbowy w Elblągu, ZUS Oddział w Elblągu,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Biuro Terenowe w Olsztynie,
Urząd Miasta w Elblągu)

Del.
w Olsztynie

skargowa

143

Działalność Zespołu Szkół przy Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich w latach
2006-2007(Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Zakład Karny w Strzelcach
Opolskich)

Del.
w Opolu

skargowa

144

Działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej Radio-Rozgłośnia Regionalna PRO FM
w Opolu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Opolu

skargowa

145

Realizacja wniosków z kontroli kształtowania polityki przestrzennej w gminach (Urzędy
Miast w Głubczycach, Oleśnie i Opolu; Urząd Miasta i Gminy w Nysie)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

146

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy Łambinowice w latach 2007-2008 (wybrane
zagadnienia)

Del.
w Opolu

skargowa

147

Wykonanie wniosków z kontroli organizowania i finansowania regionalnych kolejowych
przewozów pasażerskich (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)

Del.
w Opolu

sprawdzająca

148

Sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych – Odział Terenowy w Opolu gruntów
w mieście Krapkowice

Del.
w Opolu

skargowa

149

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkie
Centrum Medyczne w Opolu (wybrane zagadnienia)

Del.
w Opolu

skargowa

150

Wykorzystanie środków publicznych na realizację projektów i funkcjonowanie
Parku Kulturowego DINOPARK w Krasiejowie (Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, Urząd Miasta i Gminy w Ozimku, Stowarzyszenie DINOPARK w Ozimku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu)

Del.
w Opolu

skargowa

151

Wybór przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu dzierżawców terenów przeznaczonych
pod parkingi buforowe w Poznaniu oraz realizacja zawartych z nimi umów

Del.
w Poznaniu

skargowa

152

Działalność powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów
w latach 2005-2007 (Starostwa Powiatowe w: Gnieźnie, Kępnie, Lesznie, Obornikach,
Słupcy, Śremie i Turku)

Del.
w Poznaniu

rozpoznawcza

153

Gospodarowanie lokalami użytkowymi w miastach woj. wielkopolskiego w latach 20062008 (I kw.) (Urzędy Miast w: Gnieźnie, Kościanie, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim,
Poznaniu, Śremie i Turku; Urzędy Miast i Gmin w Międzychodzie, Swarzędzu i Wrześni;
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie; URBIS sp. z o.o.
w Gnieźnie, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, Towarzystwa
Budownictwa Socjalnego sp. z o.o. w Swarzędzu i Śremie, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku, Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Lesznie, Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej w Kościanie, Ostrowie Wielkopolskim
i Wrześni)

Del.
w Poznaniu

c/

1

2

3

4

5

154

Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych jako pomoc państwa
w zakresie dożywiania w woj. wielkopolskim w 2007 r. oraz prawidłowość ich
rozliczenia (Wielkopolski Urząd Wojewódzki; Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie;
Ośrodki Pomocy Społecznej w: Gostyniu, Nowym Tomyślu, Śremie i Trzciance)

Del.
w Poznaniu

155

Przygotowanie inwestycji oraz budowa hali widowiskowo-sportowej w Turku

Del.
w Poznaniu

skargowa

156

Udzielanie zamówień publicznych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację sp. z o.o.
w Pile, z uwzględnieniem przyczyn unieważniania prowadzonych postępowań

Del.
w Poznaniu

skargowa

157

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie oraz odsiarczenie złoża
gazu ziemnego Męgiew w okolicach Świdnika Dużego koło Lublina przez Spółkę
Budownictwo Naftowe Naftomontaż w Krośnie

Del.
w Rzeszowie

158

Prowadzenie postępowań kontrolnych przez urzędy skarbowe na terenie woj.
podkarpackiego (Urzędy Skarbowe w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Kolbuszowej,
Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Mielcu, Nisku, Przemyślu, Przeworsku, Ropczycach,
Sanoku, Stalowej Woli, Strzyżowie, Tarnobrzegu, Ustrzykach Dolnych, Pierwszy
i Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

159

Stosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych przy zakupie
w 2007 r. urządzeń dla potrzeb Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka
(Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)

Del.
w Rzeszowie

160

Gospodarowanie przez burmistrza gm. Ulanów majątkiem gminnym w latach
2004-2007

Del.
w Rzeszowie

161

Gospodarowanie przez wójta gm. Zaleszany majątkiem gminnym

Del.
w Rzeszowie

skargowa

162

Gospodarowanie przez wójta Gminy Mielec majątkiem gminnym

Del.
w Rzeszowie

skargowa

163

Wykonywanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku niektórych zadań
w zakresie pomocy społecznej

Del.
w Rzeszowie

rozpoznawcza

164

Gospodarowanie majątkiem gminnym przez wójta Gminy Fredropol
w latach 2005-2007

Del.
w Rzeszowie

skargowa

165

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi przez burmistrza Leżajska

Del.
w Rzeszowie

skargowa

166

Realizacja wniosków z kontroli postępowania z odpadami medycznymi (Zakład Opieki
Zdrowotnej w Dębicy)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

167

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych po złożach piasku
w miejscowości Czarna-Podbórze (Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Urząd Gminy w Czarnej)

Del.
w Rzeszowie

168

Wdrożenie systemu komputerowego do obsługi uczelni w latach 2006-2007
(Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)

Del.
w Rzeszowie

169

Realizacja wniosków z kontroli udzielania pracodawcom zatrudniającym osoby
niepełnosprawne oraz organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób
niepełnosprawnych pomocy publicznej w latach 2004-2006 (I półr.) (ANDREX
w Brzyśccu)

Del.
w Rzeszowie

sprawdzająca

170

Zarządzanie nieruchomościami gminnymi (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowej Dębie)

Del.
w Rzeszowie

skargowa

171

Gromadzenie i wykorzystanie środków powiatowych funduszy gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym w latach 2004-2006 (Starostwa Powiatowe
w Koszalinie, Drawsku Pomor-skim i Sławnie; Urząd Miasta i Miejski Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie)

Del.
w Szczecinie

172

Realizacja projektu pn. Modernizacja i rozbudowa technicznych środków poprawy
bezpieczeństwa lotniska Szczecin-Goleniów, dofinansowanego środkami budżetu
państwa (Port Lotniczy sp. z o.o. w Goleniowie)

Del.
w Szczecinie

173

Działalność Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie w latach 2005-2007

Del.
w Szczecinie

skargowa

c/

174

Prawidłowość wykorzystania publicznych środków finansowych (Izba Rolnicza
w Szczecinie)

Del.
w Szczecinie

skargowa

c/

175

Działalność finansowo-gospodarcza Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w latach 2006-2007 (I półr.) (wybrane
zagadnienia)

Del.
w Szczecinie

skargowa

c/

176

Udzielenie zamówienia na ochronę fizyczną budynków Zespołu Elektrowni Ostrołęka SA

Del.
Warszawie

skargowa

177

Realizacja przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie projektu pn. Zintegrowany System
Zarządzania Ruchem w Warszawie

Del.
w Warszawie

skargowa
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178

Funkcjonowanie Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w latach
2005-2007

Del.
w Warszawie

skargowa

179

Nabór na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego
woj. mazowieckiego w latach 2006-2008 (I kw.) (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy;
Urzędy Miast w: Mławie, Płońsku, Radomiu, Siedlcach i Sierpcu; Starostwa Powiatowe
w: Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Sokołowie Podlaskim i Wyszkowie)

Del.
w Warszawie

skargowa

180

Finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w 2004 r. oraz rozliczenie kosztów tej budowy (Urząd Miasta i Gminy w Łochowie)

Del.
w Warszawie

skargowa

181

Realizacja wniosków z kontroli zapewniania pensjonariuszom warunków bytowych,
mieszkaniowych i sanitarnych na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

182

Realizacja wniosków z kontroli organizacji i funkcjonowania akademii wojskowych
i wyższych szkół oficerskich, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
i mienia oraz struktury zatrudnienia w latach 2005-2007 (I kw.) (Akademia Obrony
Narodowej w Warszawie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

183

Realizacja wniosków z kontroli zarządzania nieruchomościami gminnymi (Urzędy
Miast w: Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Żyrardowie; Urząd Miasta i Gminy
w Ożarowie Mazow.; Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu; Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. w Ciechanowie, Zakład Usług Komunalnych w Ożarowie
Mazow., Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcach, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

184

Wykonanie wniosków z kontroli realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu opłat
za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa
(Starostwa Powiatowe w: Gostyninie, Legionowie, Lipsku, Makowie Mazowieckim,
Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Płocku, Pruszkowie, Siedlcach,
Sierpcu, Szydłowcu i Warszawa-Zachód)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

185

Wykonanie wniosków z kontroli postępowania z odpadami medycznymi (Zakład Opieki
Zdrowotnej w Siedlcach)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

186

Wykonanie wniosków z kontroli funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego
w Polsce (Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozienicach)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

187

Realizacja wniosków z kontroli wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego
budynków w komunalnych zasobach mieszkaniowych (Urząd Miejski w Halinowie,
Urząd Miasta i Gminy w Warce, Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze
w Żelechowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, Zakłady Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach i Skaryszewie, Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. w Ostrowi Mazow., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe Kom-Gaz w Łosicach, Zakład Gospodarki Komunalnej w KonstancinieJeziornie, Zakład Administracji Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

188

Zbywanie nieruchomości w latach 2004-2008 przez spółkę Rewitalizacja sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu

Del.
w Warszawie

skargowa

189

Realizacja wniosków z kontroli gospodarowania przez PKP SA gruntami w okolicy
Dworca Wileńskiego w Warszawie

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

190

Realizacja wniosków z kontroli ustalania oraz windykacji podatku od nieruchomości
i opłaty miejscowej w gm. Inowłódz

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

191

Realizacja wniosków z kontroli wykorzystania środków publicznych na finansowanie
pobytu nieletnich w Zakładzie Poprawczym w Mrozach

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

192

Wykonanie wniosków z kontroli realizacji przez Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego
wniosków z kontroli finansowania ze środków publicznych sportu wyczynowego

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

193

Realizacja wniosków z kontroli obsługi odbiorców końcowych gazu ziemnego
(Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

194

Realizacja wniosków z kontroli działalności Centrum Badań Kosmicznych Polskiej
Akademii Nauk

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

195

Realizacja wniosków z kontroli nadawania stopni i tytułu naukowego (Politechnika
Warszawska)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

196

Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt osób przyjętych do
wytrzeźwienia w jednostkach policji i z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów
ustawy o transporcie drogowym w latach 2007-2008 (I półr.) (Komenda Wojewódzka
Policji Województwa Mazowieckiego w Radomiu)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

197

Realizacja przez Polski Związek Piłki Ręcznej wniosków z kontroli finansowania ze
środków publicznych sportu wyczynowego

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

198

Realizacja wniosków z kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez
jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom spoza
sektora finansów publicznych (Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi
Mazowieckiej w Płocku)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

10

5

1

3

4

199

Realizacja przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Warsza-wie wniosków
z kontroli utrzymania obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny
w publicznych placówkach oświatowych.

2

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

200

Realizacja wniosków z kontroli zapewniania pensjonariuszom warunków bytowych,
mieszkaniowych i sanitarnych na poziomie określonym w rozporządzeniu Ministra
Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
(Domy Pomocy Społecznej w Warszawie i Lipsku)

Del.
w Warszawie

sprawdzająca

201

Prawidłowość ustalania i windykacji należności z tytułu podatku od nieruchomości
(Urząd Gminy w Inowłodzu)

Del.
w Warszawie

skargowa

202

Działalność Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju,
z uwzględnieniem zarządzania mieniem i gospodarki finansowej (Zakłady Opieki
Zdrowotnej w Polanicy-Zdroju, Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

203

Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej i nieruchomościami oraz
wydatkowanie środków publicznych w latach 2004-2007 (I półr.) (Urząd Miasta,
Lubińska Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., Budowa Szkoły Podstawowej nr 14 sp. z o.o. oraz Miejski Ośrodek
Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

204

Funkcjonowanie Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kudowie Zdroju w latach 2003-2006

Del.
we Wrocławiu

skargowa

205

Działalność Urzędu Miasta Bielawa w latach 2005-2007 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

206

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa oraz pracowniczych w następstwie
ogłoszenia upadłości Huty Szkła Kryształowego ,,Julia” w Szklarskiej Porębie

Del.
we Wrocławiu

207

Działalność Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie przygotowania i realizacji budowy
Wrocławskiego Parku Wodnego oraz wykorzystania mienia samorządowego przy jego
budowie, a także w zakresie zagadnień dotyczących budownictwa mieszkaniowego
i infrastruktury towarzyszącej

Del.
we Wrocławiu

skargowa

208

Działalność gm. Żarów w latach 2005-2007 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

209

Umarzanie zaległości w podatkach lokalnych w latach 2004-2007 (Urząd Miasta
w Lubaniu)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

210

Działalność Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w latach 2004-2007 (I półr.)
(wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

211

Działalność Urzędu Gminy w Domaniowie w latach 2005-2007 (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

212

Działalność Gminy Ciepłowody (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

213

Działalność Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
w latach 2006-2008 (I kw.) (wybrane zagadnienia)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

214

Działalność Urzędu Miasta oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach Zdroju, ze
szczególnym uwzględnieniem budowy kolektora kanalizacji sanitarnej na parkingu
w Zieleńcu oraz remontu budynku przy ul. Zdrojowej 8 w Dusznikach Zdroju

Del.
we Wrocławiu

skargowa

214

Niektóre aspekty działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2005-2008
(funkcjonowanie Wydziału Nauk Społecznych, wykonywanie remontów oraz dzierżawa
niektórych składników majątku)

Del.
we Wrocławiu

skargowa

215

Wykorzystanie środków publicznych na zalesianie gruntów w woj. lubuskim w okresie
od maja 2004 r. do grudnia 2007 r. (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biura Powiatowe w: Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Słubicach i Strzelcach Krajeń.)

Del.
w Zielonej Górze

216

Działalność Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
oraz organów publicznych w celu przeprowadzenia restrukturyzacji tej jednostki oraz
poprawy jej sytuacji finansowej (Szpital nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)

Del.
w Zielonej Górze

217

Wykonywanie przez Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. zadań o charakterze użyteczności publicznej w latach 2003-2007

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

218

Gospodarka finansowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Lubsku

Del.
w Zielonej Górze

skargowa

1/

5

c/

Postępowanie kontrolne zakończono w styczniu 2009 r.

Objaśnienie (do kolumny 5.):
a) pismo Szefa Kancelarii Prezydenta RP;

d) pismo senatora (senatorów) RP;

b) sugestia Komisji Sejmu RP;

e) pismo posła do Parlamentu Europejskiego;

c) pismo posła (posłów) na Sejm RP;

f) pismo ministra (Zdrowia).

11

Wykaz
wa¿niejszych
wniosków
de lege ferenda
Najwy¿szej Izby Kontroli
przedstawionych
w informacjach
o wynikach kontroli
z 2008 r.
Za³¹cznik nr 6
do Sprawozdania
z dzia³alnoœci
Najwy¿szej Izby Kontroli

1

Wykaz ważniejszych wniosków de lege ferenda
Najwyższej Izby Kontroli przedstawionych w informacjach
o wynikach kontroli z 2008 r.1/

Lp.

(dział administracji
rządowej)

Tytuł kontroli

Akt prawny lub
problem, który należy
ująć w akcie prawnym

Treść wniosku
de lege ferenda

Stan realizacji
wniosku

1

2

3

4

5

6

1

2

Uwagi

Organizowanie
i finansowanie
regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich
(dział transport)

Uchwalenie nowej ustawy Sfinalizowanie prac nad
o transporcie publicznym przygotowaniem projektu

Częściowo
zrealizowany

Podstawowym warunkiem poprawy
sytuacji w tym zakresie jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, zapewniających funkcjonowanie transportu publicznego na poziomie odpowiadającym
oczekiwaniom społeczności lokalnych
oraz zwiększenie efektywności wydatkowanych na ten cel środków publicznych.
Rozwiązania te powinna wprowadzić
ustawa o transporcie publicznym (prace
nad nią trwają od kilku lat).
Ustawa nie została uchwalona, jednak
wprowadzone w 2008 r. zmiany w ustawie
o transporcie kolejowym zmierzają do realizacji postulowanych przez NIK celów
– por. ustawa z 24.10.2008 r. o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz
ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U.
nr 206, poz. 1289).

2

Organizowanie
i finansowanie
regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich
(dział transport)

Ustawa z 8.09.2000 r.
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje
Państwowe” (Dz. U. nr 84,
poz. 948, ze zm.)

Wprowadzenie przez Ministra
Infrastruktury przepisów regulujących tryb, zakres i sposób
oddłużenia PKP „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (zobowiązania z lat 2001-2007), a następnie
usamorządowienie przewozów
regionalnych przez tworzenie
spółek przewozowych z udziałem
samorządów i kolei (w drodze
nowelizacji ustawy).

Częściowo
zrealizowany

Por. rozdz. 4b i 4 c ustawy, dodany
przez ustawę z 25.04.2008 r. o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz. U. nr 97, poz. 624).
Usamorządowienie przewozów regionalnych nastąpiło przez objęcie należących do Skarbu Państwa udziałów
w kapitale zakładowym PKP PR przez
samorządy województw, nie zaś przez
tworzenie spółek przewozowych z udziałem samorządów i kolei, tak jak postulowała NIK. 22.12.2008 r. samorządy
województw zostały udziałowcami spółki
PKP PR – por. rozporządzenie Rady
Ministrów z 27.11.2008 r. w sprawie
określenia liczby udziałów samorządów
województw w kapitale zakładowym PKP
Przewozy Regionalne sp. z o.o. (Dz. U. nr
218, poz. 1393).

3

Organizowanie
i finansowanie
regionalnych kolejowych przewozów
pasażerskich
(dział transport)

Ustawa z 28.03.2003 r.
o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2007 r., nr 16,
poz. 94, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji ustawy,
w kierunku wprowadzenia przepisów zezwalających na finansowanie lub współfinansowanie
wydatków ze środków publicznych związanych z budową lub
przebudową dworców kolejowych
w zakresie bezpośrednio związanym z obsługą podróżnych.

Zrealizowany

Por. art. 38 ust. 6a ustawy, dodany
przez ustawę z 24.10.2008 r. o zmianie
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz
ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U.
nr 206, poz. 1289).

4

Finansowanie budowy infrastruktury
portowej oraz dróg
zapewniających
dostęp do portów
morskich

Ustawa z 20.12.1996 r.
o portach i przystaniach
morskich. (Dz. U. z 2002 r.
nr 110, poz. 967, ze zm.);
ustawa z 27.03.2003 r.

Przygotowanie przez ministra
właściwego ds. gospodarki morskiej nowelizacji ustawy, w kierunku wprowadzenia obowiązku
współdziałania gmin z zarządami
morskich portów przy sporządzaniu planów zagospodarowania
przestrzennego w granicach

Niezrealizowany

Nowelizacja ułatwi zarządom morskich portów prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów.
NIK postuluje wprowadzenie analogicznych rozwiązań do zakresu uprawnień
administracji morskiej. Stosownie do
art. 11 pkt 8 lit. e ustawy z 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu

ustawy, regulującej m.in. zasady:
organizowania i wspierania przez
organy administracji publicznej
krajowego zbiorowego transportu
pasażerskiego; organizowania,
zarządzania i finansowania
transportu publicznego na
obszarze województwa; dostępu
operatorów do rynków usług
przewozowych; zawierania
kontraktów służby publicznej
z operatorami.

1/

Stan prawny na dzień 30 stycznia 2009 r.

1

2

3

4

5

6

(działy gospodarka
morska; budownictwo, gospodarka
przestrzenna i mieszkaniowa)

o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717,
ze zm.)

portów, zasięgania opinii zarządów portów w sprawie inwestycji
zlokalizowanych w granicach
tych portów przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz w wypadku
geodezyjnego podziału działek
leżących częściowo lub w całości
w granicach portu.

5

Zarządzanie
nieruchomościami
gminnymi
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Ministra
Finansów z 28.07.2006 r.
w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości
oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów
publicznych (Dz. U. nr 142,
poz. 1020, ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia przez Ministra Finansów
tak, aby sposób prowadzenia
ewidencji księgowej zapewniał
możliwość porównywania danych
o nieruchomościach zawartych
w tej ewidencji z danymi ewidencji nieruchomości gminnych.

Niezrealizowany

6

Zarządzanie
nieruchomościami
gminnymi
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29.03.2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. nr 38,
poz. 454)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Ministra Infrastruktury tak,
aby dostosować sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w zakresie wykazywania
nieruchomości w odpowiednich
podgrupach rejestrowych, do postanowień ustawy o gospodarce
nieruchomościami.

Niezrealizowany

7

Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów między
Ukrainą, Słowacją
i Polską w latach
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji
bazylejskiej
(dział środowisko)

Ustawa z 20.07.1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.,
nr 44, poz. 287 ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Środowiska nowelizacji ustawy,
umożliwiającej nałożenie na wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska obowiązku przeprowadzania kontroli wykonywania
zezwoleń na transgraniczne
przemieszczanie odpadów.

Niezrealizowany

Polskie przepisy prawne nie określają
formy i trybu kontroli wykonania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami,
wskazują jedynie organy i służby właściwe do przeprowadzania kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.

8

Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów między
Ukrainą, Słowacją
i Polską w latach
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji
bazylejskiej
(dział sprawy
wewnętrzne)

Ustawa z 12.10.1990 r.
o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2005 r.,
nr 234, poz. 1997 ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji nowelizacji
ustawy, umożliwiającej nałożenie
na funkcjonariuszy Straży
Granicznej obowiązku kontroli
odpadów przewożonych przez
granice.

Niezrealizowany

Ustalenia przeprowadzonych w tym
zakresie badań wykazały, że Straż Graniczna i Służba Celna nie zapewniają
kontroli zgodności przemieszczanych
odpadów z ich ilością i rodzajem deklarowanymi w dokumentach przewozowych, co jest spowodowane brakiem
norm prawnych nakazujących taką kontrolę i określających jej tryb i formę.

9

Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów między
Ukrainą, Słowacją
i Polską w latach
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji
bazylejskiej
(dział sprawy
wewnętrzne)

Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11.07.2008 r.
w sprawie wykazu przejść
granicznych, którymi
realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie
odpadów (Dz. U. nr 123,
poz. 800)

Zrealizowanie przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji delegacji ustawowej
zawartej w art. 30 ust. 2
ustawy z 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu
odpadów w zakresie dotyczącym
zapewnienia kontroli zgodności
zgłoszonego rodzaju odpadów
z faktyczną zawartością ładunku
przywożonego z zagranicy,
wywożonego za granicę lub
przewożonego tranzytem.

Zrealizowany

przestrzennym – wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, po podjęciu przez
radę gminy uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia studium, występuje do
dyrektora urzędu morskiego o opinię
dotyczącą przyjętych rozwiązań w projekcie, m.in. w zakresie zagospodarowania
pasa technicznego, pasa ochronnego
oraz morskich portów i przystani. Podobne rozwiązanie dotyczy obowiązku
uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego z dyrektorem właściwego urzędu morskiego
(art. 17 pkt 7 lit. f ustawy).
Przepisy dotyczące ewidencjonowania
nieruchomości gminnych, wykazywania
ich w urządzeniach księgowych i sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego, nie tworzą spójnego systemu.
Nie można porównywać danych dotyczących nieruchomości zawartych w tych
ewidencjach i informacjach. W związku
z tym wójtowie niejednokrotnie nie posiadają pełnej wiedzy o nieruchomościach, którymi powinni gospodarować.

3

4

1

2

10

Transgraniczne
przemieszczanie
odpadów między
Ukrainą, Słowacją
i Polską w latach
2004-2007 (I półrocze) w świetle przepisów Konwencji
bazylejskiej
(dział finanse
publiczne)

Ustawa z 24.07.1999 r.
o Służbie Celnej
(Dz. U. z 2004 r., nr 156,
poz. 1641 ze zm.)

3

Przygotowanie przez Ministra
Finansów nowelizacji ustawy,
umożliwiającej nałożenie na
funkcjonariuszy Służby Celnej
obowiązku kontroli odpadów
przewożonych przez granice.

4

Niezrealizowany

5

6

11

Wprowadzanie do
obrotu wyrobów
budowlanych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 22 ustawy
z 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych
(Dz. U. nr 92, poz. 881)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji art. 22
ustawy, umożliwiającej dokonanie zabezpieczenia dowodów,
w tym wyrobów budowlanych,
na okres niezbędny do wydania
decyzji administracyjnej przez
właściwy organ.

Niezrealizowany

Nowelizacja ustawy ma na celu poprawę funkcjonowania kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzanych do obrotu.
Uzasadniają ją stwierdzone przypadki
zbywania zakwestionowanych wyrobów
budowlanych, których przeprowadzający
kontrolę nie zabezpieczyli na czas postępowania administracyjnego. Podmiot
kontrolowany po zakończeniu kontroli,
a przed wydaniem decyzji o wycofaniu
z obrotu, sprzedał zakwestionowane wyroby budowlane.

12

Wprowadzanie do
obrotu wyrobów
budowlanych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 25 i 26 ustawy
z 16.04. 2004 r.
o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92, poz. 881)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji art. 25
i 26 ustawy, w kierunku wprowadzenia obowiązku poddania
wyrobu budowlanego badaniom
oraz zniesienia ponoszenia kosztów przeprowadzanych badań
przez Skarb Państwa.

Niezrealizowany

Nowelizacja ustawy ma na celu
poprawę funkcjonowania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych
do obrotu. Uzasadniają ją stwierdzone
przypadki (w 9 spośród 10 skontrolowanych organów nadzoru budowlanego)
niekorzystania z prawa poddania wyrobu
budowlanego badaniom lub zlecenia
ich przeprowadzenia, stosownie do art.
25 ustawy. W planach finansowych organów nadzoru budowlanego na lata
2005-2007 r. nie zaplanowano środków
finansowych na ten cel. Wskazywano
na niejasność przepisów dotyczących:
zasad kwalifikowania wyrobu budowlanego do pobierania próbek, określenia
strony odpowiedzialnej za ich pobieranie i transportowanie, a także określenia
zasad wyceny kosztów badań i ewentualnego obciążania nimi producenta lub
Skarbu Państwa.
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Wprowadzanie do
obrotu wyrobów
budowlanych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 59a i 46 ustawy z 7.07.
1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r., nr 156,
poz. 1118 ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji art. 59a
i art. 46 ustawy, w kierunku
objęcia obowiązkową kontrolą
wszystkich wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o których mowa
w ustawie z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, jak również
wprowadzenia dla tych wyrobów
obowiązku przechowywania
dokumentów.

Niezrealizowany

Nowelizacja ustawy ma na celu poprawę funkcjonowania kontroli jakości wyrobów budowlanych i spełniania wymagań
szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Uzasadniają
ją stwierdzone przypadki dopuszczania
wyrobów budowlanych do stosowania
w budownictwie tylko na podstawie
oświadczeń kierowników budowy. Wprowadzona od 1 maja 2004 r. zmiana art. 46
ustawy Prawo budowlane nie zobowiązywała organów nadzoru budowlanego do
kontroli dokumentów dotyczących jakości
wyrobów budowlanych gromadzonych
w trakcie realizacji budowy.
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Wprowadzanie do
obrotu wyrobów
budowlanych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

§ 18 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z 8.11.2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich
wydawania (Dz.U. Nr 249,
poz. 2497)

Znowelizowanie przez Ministra
Infrastruktury § 18 ust. 2
rozporządzenia, w kierunku
jednoznacznego określenie, że
ustalona w tym przepisie kwota
stanowi „cenę” brutto
(z podatkiem od towarów i usług)
lub „cenę” netto (bez tego
podatku).

Niezrealizowany

3
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1

Wprowadzanie do
obrotu wyrobów
budowlanych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

2

§ 17 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z 14.10.2004 r. w sprawie
europejskich aprobat
technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych
upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 237,
poz. 2375)

Znowelizowanie przez Ministra
Infrastruktury § 17 ust. 2
rozporządzenia, w kierunku
jednoznacznego określenie, że
ustalona w tych przepisach kwota
stanowi „cenę” brutto
(z podatkiem od towarów i usług)
lub „cenę” netto (bez tego
podatku).

Niezrealizowany

6
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Wykonanie budżetu
państwa w 2007 r.,
cz. 77 – podatki
i inne wpłaty na
rzecz budżetu państwa 2/
(dział budżet)

§ 6 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów
z 27.06. 2006 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 115,
poz. 781, ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez Ministra Finansów, w kierunku doprecyzowania przepisów
odnoszących się do korekty wynikającej z zamknięć rachunków
budżetu państwa oraz rodzajów
sprawozdań sporządzanych przez
i dla dysponenta cz. 77 budżetu
państwa.

Niezrealizowany

17

Wykonanie budżetu
państwa w 2007 r.,
cz. 77 – podatki
i inne wpłaty na
rzecz budżetu państwa 2/
(dział budżet)

Ustawa z 30.06.2005 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r., nr 249,
poz. 2104, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Finansów nowelizacji ustawy,
w kierunku określenia trybu
i terminów przekazywania
środków z UE na rachunek
dochodów budżetu państwa
danego roku budżetowego
lub określenie wspomnianego
trybu i terminów w innym akcie
prawnym,

Niezrealizowany
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Obsługa odbiorców
końcowych gazu
ziemnego
(dział gospodarka)

§ 1 pkt 1 lit. j rozporządzenia Rady Ministrów
z 16.07. 2002 r. w sprawie
rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu
(Dz. U. nr 120, poz. 1021,
ze zm.)

Znowelizowanie przez Radę
Ministrów § 1 pkt 1 lit. j
rozporządzenia, w kierunku
jednoznacznego określenia, czy
gazociągi podlegają dozorowi
technicznemu, a jeśli tak, to
w jakim zakresie.

Niezrealizowany

Wskazany przepis jest przedmiotem
sporu między spółkami gazownictwa,
a Urzędem Dozoru Technicznego. UDT
stał na stanowisku, że gazociągi (rurociągi) i przyłącza o średnicy nominalnej
przewyższającej 25 mm i nadciśnieniu
wyższym niż 0,5 bara są objęte dozorem
technicznym, natomiast spółki twierdziły, że nie podlegają one dozorowi. Spółki
m.in. podnosiły, że w świetle przepisów
rozporządzenia dozorowi technicznemu
mogą podlegać co najwyżej niektóre
elementy sieci gazowych.
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Obsługa odbiorców
końcowych gazu
ziemnego
(dział gospodarka)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z 6.04.2004 r.
w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia
podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji
tych sieci (Dz. U. nr 105,
poz. 1113)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez ministra właściwego ds.
gospodarki, w kierunku wprowadzenia przepisów jednoznacznie
wskazujących, że szafka gazowa
jest elementem przyłącza, a koszty jej zakupu i montażu wchodzą
w skład opłaty przyłączeniowej.

Niezrealizowany

Stwierdzono, że w 4 spółkach umowy o przyłączenie zobowiązywały przyszłych odbiorców do zakupu, montażu
i utrzymania w należytym stanie szafek
gazowych, przeznaczonych do ochrony gazomierza i kurka głównego oraz
ewentualnie innych elementów przyłącza. Działanie takie wskazuje na wykorzystywanie przez firmy gazownicze
pozycji monopolistycznej Z szacunków
NIK wynika, że w badanym okresie
klienci kontrolowanych przedsiębiorców ponieśli koszty zakupu i montażu
szafek w wysokości 33 mln zł.
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Obsługa odbiorców
końcowych gazu
ziemnego
(dział gospodarka)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z 6.02.2008 r.
w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowymi (Dz. U. nr 28,
poz. 165)

Znowelizowanie rozporządzenia
przez ministra właściwego ds.
gospodarki, w kierunku wprowadzenia przepisów jednoznacznie
wskazujących, że szafka gazowa
jest elementem przyłącza,
a koszty jej zakupu i montażu
wchodzą w skład opłaty przyłączeniowej.

Niezrealizowany
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Wdrażanie ochrony
na obszarach Natura
2000
(dział środowisko)

Ustawa z 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.
nr 92, poz. 880, ze zm.),
ustawa z 13.10.1995 r.
Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2005 r. nr 127, poz. 1066,
ze zm.) oraz dział VII
ustawy z 3.10. 2008 r.
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. nr
199, poz. 1227, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra Środowiska nowelizacji
przepisów prawa, w kierunku
precyzyjnego określenia zasad
funkcjonowania i finansowania
sieci N2000 oraz zapewnienia
pełnej spójności z uregulowaniami zawartymi w dyrektywach
Rady Unii Europejskiej.

4

5

6

Zrealizowany

Ustawa z 3.10.2008 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 201, poz.
1237) dostosowała ustawę o ochronie
przyrody do wymogów dyrektyw Rady
79/409/EWG z 2.04.1979 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa oraz 92/43/
EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory. Ww. ustawa oraz ustawa
z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, doprecyzowały także
zasady funkcjonowania i finansowania
sieci Natura 2000.
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Wdrażanie ochrony
na obszarach Natura
2000
(dział środowisko)

Art. 34 ust. 1 ustawy
z 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92,
poz. 880, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Środowiska nowelizacji art. 34
ust 1 ustawy, w kierunku wyłączenia na obszarach morskich
dyrektora właściwego urzędu
morskiego z wydawania zezwoleń
na realizację planu lub przedsięwzięcia w sprawach, w których
jest inwestorem.

Niezrealizowany

Istniejący stan prawny umożliwia występowanie przypadków podobnych jak
przy realizacji przedsięwzięcia zlokalizowanego w obszarze N2000-PLB 32009
Zalew Szczeciński. Ponieważ inwestorem
był Urząd Morski, decyzja dla Urzędu
Morskiego w Szczecinie wydana została
przez Dyrektora tegoż Urzędu. Powyższy przykład wskazuje, że w istniejącym
stanie prawnym zachodzić mógł konflikt
interesów.
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Realizacja przez
gminy zadań w zakresie zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 21 ustawy
z 21.06.2001 r.
o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005 r.,
nr 31, poz. 266, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji art. 21
ustawy, w kierunku określenia
szczegółowych zasad ustalania
bonifikaty przy sprzedaży lokali
mieszkalnych oraz wprowadzenie
okresu karencji dla nabycia przez
najemcę lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu gminy.

Niezrealizowany

Uzasadnieniem potrzeby zmiany
ustawy jest konieczność zahamowania
procesu zmniejszania mieszkaniowego
zasobu gminy.
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Realizacja przez
gminy zadań w zakresie zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Art. 21 ustawy
z 21.06.2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005 r. nr 31,
poz. 266, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury nowelizacji art. 21
ustawy, w kierunku wprowadzenia do zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
obowiązku dokonywania przez
gminę, w czasie trwania umowy
najmu, okresowych weryfikacji
uprawnień do zajmowania lokalu
w zakresie wysokości dochodu
gospodarstwa domowego i tytułu
prawnego do innego lokalu.

Niezrealizowany
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Funkcjonowanie
przepisów i procedur dotyczących
działalności
gospodarczej (jako
bariery dla rozwoju
przedsiębiorczości)
(dział gospodarka)

Art. 92 ust. 4 ustawy
z 26. 10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r., nr 70,
poz. 473, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Gospodarki nowelizacji ustawy,
w kierunku wykluczenia możliwości unikania opłat w hurtowym
obrocie alkoholem w sytuacji
przejęcia lub łączenia firm.

Niezrealizowany

Stwierdzono przypadki korzystania
z zezwoleń na obrót hurtowy napojami
alkoholowymi, udzielonych nowo założonym firmom po ich przejęciu przez przedsiębiorstwa prowadzące już wcześniej
taką działalność. Nowe firmy powoływali
właściciele przedsiębiorstw w celu ich
późniejszego przejęcia. Motywem tych
działań było uniknięcie wysokich opłat
za uzyskanie kolejnych zezwoleń (opłaty
liczone są od wartości obrotu z poprzedniego roku). Oszacowano, że należności
za wydanie następnych zezwoleń byłyby
86-krotnie wyższe od opłat za zezwolenia
wydane firmom podejmującym obrót po
raz pierwszy.
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Funkcjonowanie
Polskiego Centrum
Akredytacji w latach
2005-2007 2/
(dział gospodarka)

Art. 18 ustawy
z 30.08. 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U.
z 2004 r. nr 204 poz. 2087,
ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Gospodarki nowelizacji ustawy,
w kierunku zapewniającym
uregulowanie trybu i zasad wnoszenia do sądów powszechnych
odwołań od orzeczeń Komitetu
Odwoławczego przy Polskim
Centrum Akredytacji.

Niezrealizowany

Ustawa w obecnym jej kształcie nie
reguluje trybu postępowania odwoławczego od orzeczenia Komitetu Odwoławczego przy Polskim Centrum Akredytacji,
rozpatrującego odwołanie jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz
laboratorium od odmowy udzielenia,
cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia zakresu akredytacji. W art. 18 ust.
2 stwierdza się jedynie, że jednostkom
tym przysługuje odwołanie od orzeczenia
Komitetu Odwoławczego do sądu powszechnego. Zdaniem NIK uregulowania
wymagają sprawy dotyczące terminu,
trybu odwołania, opłat, rodzaju sądu,
skutków prawnych orzeczenia sądowego,
zaskarżenia wyroku wydanego w toku
instancji oraz zastępstwa procesowego
Komitetu Odwoławczego.
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Funkcjonowanie
Polskiego Centrum
Akredytacji w latach
2005-2007 2/
(dział gospodarka)

Ustawa z 30.08.2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., nr 204
poz. 2087, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Gospodarki nowelizacji ustawy,
w kierunku uzyskania przez ministra właściwego ds. gospodarki,
w ramach sprawowanego nadzoru, uprawnień do zatwierdzania
planów i sprawozdań Polskiego
Centrum Akredytacji oraz określania terminu wpłaty do budżetu
części zysku wypracowanego
przez tę jednostkę.

Niezrealizowany
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Sprzedaż
i wydzierżawianie
nieruchomości
rolnych Zasobu
Własności Rolnej
Skarbu Państwa
(dział rozwój wsi)

Ustawa z 19.10.1991 r.
o gospodarowaniu
nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa
(Dz. U. z 2007 r. nr 231,
poz. 1700, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nowelizacji ustawy, w kierunku
określenia kwoty należności
umarzanej przez Agencję
Nieruchomości Rolnych, powyżej której wymagana będzie
zgoda ministra właściwego
ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz
zamieszczania informacji o tym
umorzeniu w BIP.

Niezrealizowany

Wniosek ten uzasadniają ustalenia
kontroli – spośród objętych badaniem
130 ulg na kwotę 81,5 mln zł, 36 ulg
(28%) na kwotę 22,9 mln zł udzielono,
mimo niezłożenia kompletu dokumentów, nieustanowienia wymaganych zabezpieczeń terminowej spłaty należności,
czy nieuzyskania opinii komisji do tego
powołanej.
W przygotowanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub
umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach, zaproponowano
wprowadzenie regulacji stanowiącej,
iż umarzanie należności przez Agencję
powyżej 100 tys. zł będzie mogło nastąpić, po wcześniejszym uzyskaniu zgody
ministra właściwego ds. rozwoju wsi,
a informacja o takim umorzeniu umieszczana będzie w BIP.
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Wydawanie zintegrowanych pozwoleń
na korzystanie ze
środowiska oraz
przestrzeganie
warunków w nich
zawartych
(dział środowisko)

Ustawa z 27.04.2001 r.
Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r., nr 25,
poz. 150, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Środowiska nowelizacji ustawy,
w kierunku wprowadzenia
jednolitego systemu ewidencjonowania instalacji zintegrowanego zapobiegania i ograniczania
zanieczyszczeń (IPPC), złożonych
wniosków i wydanych pozwoleń
zintegrowanych, na szczeblu
krajowym, wojewódzkim
i powiatowym.

Niezrealizowany

W 10 spośród 16 urzędów wojewódzkich oraz w 2 z 10 starostw nie posiadano
żadnego lub pełnego rozeznania w zakresie instalacji IPPC funkcjonujących na
terenie objętym ich właściwością. Tym
samym organy administracji publicznej
nie miały możliwości monitorowania stanu zaawansowania uzyskiwania pozwoleń
zintegrowanych oraz przypominania prowadzącym instalacje IPPC o terminach
ich uzyskania.
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Wydawanie zintegrowanych pozwoleń
na korzystanie ze
środowiska oraz
przestrzeganie
warunków w nich
zawartych
(dział środowisko)

Art. 210 ustawy z 27.04.
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.,
nr 25, poz. 150, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Środowiska nowelizacji art. 210
ustawy, w kierunku jednoznacznego nałożenia, na organy
rozpatrujące wnioski o udzielenie
pozwolenia zintegrowanego,
obowiązku weryfikowania prawidłowości obliczenia wniesionej
opłaty rejestracyjnej.

Niezrealizowany

Warunkiem rozpatrzenia wniosku
o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
stosownie do art. 210 ust. 1 ustawy, jest
wniesienie opłaty rejestracyjnej, jednak
opłaty te nie są zazwyczaj weryfikowane
w zakresie poprawności ich obliczenia.
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Nadawanie
pracownikom
wojska przydziałów
mobilizacyjnych do
obsady stanowisk
służbowych i pracowniczych określonych w etatach
instytucji i jednostek
wojskowych na czas
wojny
(dział obrona
narodowa)

Ustawa z 21.11.1967 r.
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r.,
nr 241 poz.2416, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Obrony Narodowej nowelizacji
ustawy, w kierunku umożliwiającym powołanie na ćwiczenia
osób posiadających nadane
pracownicze przydziały mobilizacyjne.

Niezrealizowany

Istniejący stan prawny uniemożliwia
przeszkolenie osób posiadających nadane pracownicze przydziały mobilizacyjne,
lecz niebędących pracownikami wojska.
Oznacza to, iż dowódcy jednostek nie
mają możliwości praktycznego zweryfikowania przydatności tych osób na stanowiskach, na które zostały wyznaczone.
Nie mają również możliwości przygotowania ich do wykonywania planowanych na wypadek mobilizacji zadań, czy
przeszkolenia w zakresie postępowania
w sytuacji zagrożenia (np. wywołanego
użyciem broni masowego rażenia).
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Nadawanie
pracownikom
wojska przydziałów
mobilizacyjnych do
obsady stanowisk
służbowych i pracowniczych określonych w etatach
instytucji i jednostek
wojskowych na czas
wojny
(dział obrona
narodowa)

Ustawa o z 21.11. 1967 r.
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2004 r.,
nr 241 poz.2416, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Obrony Narodowej nowelizacji
ustawy, w kierunku umożliwiającym przedłużenie granicy wieku
(określonego w art. 59a ust. 3
pkt 2) do nadawania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych.

Niezrealizowany

Osoby, które ukończyły 60 rok życia,
stanowią liczącą się grupę pracowników
wojska, posiadającą wysokie kwalifikacje
i doświadczenie w wykonywaniu pracy
na danym stanowisku. Konieczność
zastąpienia ich w sytuacji mobilizacji
osobami powoływanymi spoza wojska
może nie tylko powodować trudności,
ale doprowadzić do utraty doświadczonej
kadry. Celowa byłaby więc taka zmiana
przepisów, która umożliwiłaby nadawanie pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych osobom mającym ukończone 60
lat życia (za ich zgodą).
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Sprawność instytucjonalna Generalnej
Dyrekcji Dróg
Krajowych
i Autostrad w zakresie realizacji zadań
ustawowych
(dział transport)

Nowa ustawa

Przygotowanie przez Ministra
Infrastruktury projektu ustawy
zawierającej spójny model
finansowania budowy autostrad
i dróg ekspresowych oraz ich
utrzymania.

Niezrealizowany

Budowa i utrzymanie infrastruktury
drogowej w Polsce są obecnie finansowane z trzech różnych, często pokrywających się źródeł (budżetu państwa, Krajowego Funduszu Drogowego, programu
rzeczowo-finansowego budowy dróg).
Taka sytuacja nie sprzyja przejrzystości
i gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych. Celowe jest zwłaszcza rozdzielenie finansowania budowy
dróg od ich utrzymania. Zdaniem NIK
należy wyodrębnić trzy fundusze, z których w przejrzysty sposób finansowane
byłyby: przygotowanie inwestycji (budżet państwa), budowa dróg (Krajowy
Fundusz Drogowy) oraz ich utrzymanie
(budżet państwa).
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Wykorzystanie środków publicznych na
zadania
w zakresie promocji
zatrudnienia
i aktywizacji
zawodowej w latach
2005-2007
(I półrocze)
(dział praca)

Ustawa z 20.04.2004 r.
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz.
415 ze zm.); rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 2.03.2007 r.
w sprawie szczegółowych
warunków prowadzenia
przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315);
art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy
z 27.08.2004 r.

Podjęcie przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej inicjatywy legislacyjnej w zakresie
racjonalizacji zatrudnienia
w powiatowych urzędach pracy,
z uwzględnieniem potrzeb
związanych z wdrożeniem
standardów usług rynku pracy
oraz potrzebą wyeliminowania
z obowiązków powiatowych urzędów pracy zadań o charakterze
administracyjnym, związanych
ze zgłaszaniem do ubezpieczenia
zdrowotnego bezrobotnych bez
prawa do zasiłku

Niezrealizowany

Ustalenia kontroli wskazują, że
zatrudnienie na stanowiskach pośredników pracy jest niestabilne, a liczba doradców zawodowych zbyt mała
– około 54% normy. Jednocześnie
w strukturze zatrudnienia powiatowych
urzędów pracy 65% stanowią pracownicy związani z administracyjną obsługą bezrobotnych i urzędów pracy.
Uwolnienie urzędów z części funkcji
administracyjnych i przeznaczenie stanowisk je realizujących na wzmocnienie kadrowe stanowisk specjalistycznych, decydujących o efektywności

1
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4

o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. nr 164,
poz. 1027, ze zm.)

oraz refundowaniem kosztów
opieki nad dzieckiem do lat 7
osobom samotnie je wychowującym i związanym z tym ustalaniem
wysokości dochodów na osobę.

5

6
działania urzędów pracy w zakresie aktywizacji zawodowej, będzie miało korzystny wpływ na wykonywanie tych zadań.
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Wykorzystanie środków publicznych na
zadania
w zakresie promocji
zatrudnienia
i aktywizacji
zawodowej w latach
2005-2007
(I półrocze)
(dział praca)

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy
z 26.11. 2004 r. w sprawie
rejestracji bezrobotnych
i poszukujących pracy
(Dz. U. nr 262, poz. 2607,
ze zm.)

Znowelizowanie rozporządzenia, pod kątem uproszczenia
i dostosowania do warunków
technicznych procesu rejestracji
i obsługi bezrobotnych.

Niezrealizowany

Stwierdzono, iż ewidencja bezrobotnych
(w odniesieniu do wypełniania karty rejestracyjnej bezrobotnych w części D), w znaczącej jej części nie odpowiadała określonym
w przepisach rozporządzenia wymogom dotyczącym rejestrowania wyznaczonych i zrealizowanych wizyt bezrobotnego w urzędzie
oraz ich wyników. Wyjaśniano, że dane te
zamieszczane są w ewidencji informatycznej
w systemie PULS, bądź też w dodatkowych
kwestionariuszach. Stan taki utrudnia
rozliczenie bezrobotnego z przyjętych zobowiązań w wypadku odmowy podjęcia
zatrudnienia po otrzymaniu oferty pracy lub
uczestnictwa w zaproponowanej formie aktywizacji zawodowej.
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Wykorzystywanie
nieruchomości
Skarbu Państwa położonych na terenie
m.st. Warszawy na
potrzeby ministerstw, urzędów
centralnych
i państwowych osób
prawnych
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna i
mieszkaniowa)

Art. 60 i 60 a ustawy
z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. nr 261,
poz. 2603, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacji art. 23 i 60
ustawy, w celu doprecyzowania
zadań i kompetencji ministra
właściwego ds. administracji publicznej oraz starostów w sprawach
prowadzenia gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na
potrzeby administracji rządowej,
m.in. przez wprowadzenie obowiązku uwzględniania tych potrzeb
w planach zagospodarowania
zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, a także obowiązku
wymiany posiadanych informacji
oraz określenia niezbędnego zakresu współpracy tych podmiotów.

Zrealizowany

W ustawie z 15.10.2008 r. o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 220, poz. 1412) uwzględnione zostały wnioski NIK. Od 1 stycznia
2009 r. nieruchomościami wchodzącymi
w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, przeznaczonymi na potrzeby
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Prokuratorii
Generalnej Skarbu Państwa, ministerstw,
urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz na potrzeby statutowe
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad (z wyłączeniem rejonów), gospodaruje minister właściwy ds. Skarbu
Państwa.
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Wykorzystywanie
nieruchomości
Skarbu Państwa położonych na terenie
m.st. Warszawy na
potrzeby ministerstw, urzędów
centralnych
i państwowych osób
prawnych
(dział administracja
publiczna)

Art. 3 ustawy 15.03.2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. nr 41,
poz. 361, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji nowelizacji ustawy, w celu
doprecyzowania (w art. 3) zadań
Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczących zapewnienia warunków
niezbędnych do funkcjonowania
w mieście naczelnych i centralnych organów państwa.

Niezrealizowany

W planach zagospodarowania zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa położonych
na terenie m.st. Warszawa, nie wskazano
nieruchomości przewidzianych lub nadających się do wykorzystania na potrzeby
statutowe administracji rządowej. Prezydent
m. st. Warszawy nie informował też Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
o łącznej liczbie i rodzaju nieruchomości
należących do zasobu Skarbu Państwa.
Jednocześnie Urząd przeznaczał nieruchomości z tego zasobu na potrzeby własnych
jednostek organizacyjnych, mimo że organy
administracji rządowej bezskutecznie występowały o lokale i powierzchnie niezbędne
do prowadzenia działalności.

38

Funkcjonowanie
opieki psychiatrycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem
opieki stacjonarnej
(dział zdrowie)

Ustawa z 19.08.1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111,
poz. 535, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Zdrowia nowelizacji ustawy,
precyzującej zasady współpracy
Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
Psychiatrycznego z kierownikami
szpitali, organami tworzącymi, wojewodami i sędziami
wizytatorami sądów rodzinnych
w zakresie przestrzegania praw
pacjentów dla skutecznego
rozwiązywania zgłaszanych
problemów związanych
z pobytem pacjentów w szpitalu
psychiatrycznym.

Niezrealizowany

Przy zachowaniu pełnej niezależności
rzecznika, celowe byłoby jednak ustalenie formy informowania przez rzecznika
dyrekcji szpitala o ocenie przestrzegania
praw pacjenta, dokonywanej w sprawozdaniach składanych w Biurze Praw Pacjenta (regułą są odmienne poglądy co
do skali stwierdzonych nieprawidłowości
rzecznika i dyrekcji szpitala). Celowe
byłoby również określenie zasad i form
współpracy rzeczników i dyrekcji szpitali dla rozwiązywania sygnalizowanych
problemów związanych z nieprzestrzeganiem praw pacjenta.
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Zbywanie mieszkań
zakładowych w
latach 2004-2006
przez spółki
handlowe, w których
Skarb Państwa
jest podmiotem
dominującym
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna i
mieszkaniowa)

Ustawa z 15.12.2000 r. o
zasadach zbywania mieszkań będących własnością
przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
handlowych z udziałem
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
niektórych mieszkań będących własnością Skarbu
Państwa (Dz. U. z 2001 r.,
nr 4, poz. 24, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra Infrastruktury projektu nowelizacji
ustawy, w kierunku doprecyzowania uprawnień, jakie mogą
być wykorzystane z tytułu okresu
zatrudnienia osób nabywających
mieszkania w trybie tej ustawy,
do uzyskania obniżek ceny przy
zakupie więcej niż jednego
mieszkania.

Niezrealizowany

Ustawa nie zawiera regulacji dotyczących stosowania do obniżek ceny uprawnień wynikających ze stażu pracy, przy
nabyciu więcej niż jednego mieszkania.
Staż pracy umożliwiał uzyskanie maksymalnej obniżki ceny każdego (również
i kolejnego) zbywanego mieszkania, tj.
w wysokości 95% ceny sprzedaży. Rozwiązania te należy zmienić, ponieważ są
korupcjogenne.

40

Funkcjonowanie systemu ochrony praw
klientów banków
i innych instytucji
pośrednictwa
finansowego
(dział instytucje
finansowe)

Rozdział 11 ustawy z 29.08.
1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. nr 72,
poz. 665 ze zm.); ustawa
z 21. 07.2006 r. o nadzorze
nad rynkiem finansowym
(Dz. U. z 2006 r., nr 157,
poz. 1119, ze zm.),
ustawa z 14.12. 1995 r.
o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r.,
nr 1, poz. 2, ze zm.)

Poddanie spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych
i punktów płatności nadzorowi
Komisji Nadzoru Finansowego.

Niezrealizowany

SKOK nie podlegają nadzorowi finansowemu, który ma chronić uczestników
rynku. Ochrona klientów tych instytucji
jest, w porównaniu z bankami, ograniczona. Biorąc pod uwagę zbliżony charakter
działalności celowe jest objęcie klientów
SKOK analogicznym zakresem ochrony
jak klientów banków. Poza nadzorem finansowym pozostają także przedsiębiorcy, prowadzący tzw. punkty płatności.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (druk 650), nad którym trwają
prace parlamentarne, przewiduje wprowadzenie publicznego nadzoru państwowego nad
środkami zgromadzonymi w tych kasach.
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Zadłużenie jednostek samorządu
terytorialnego,
ze szczególnym
uwzględnieniem
problematyki
prefinansowania
i współfinansowania
projektów realizowanych z udziałem
środków Unii
Europejskiej
(dział finanse publiczne)

Ustawa z 30.06.2005 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. nr 249, poz. 2104,
ze zm.)

Podjęcie przez Radę Ministrów
inicjatywy ustawodawczej w celu
wprowadzenia do ustawy zmian
w zakresie tytułów dłużnych
i obligatoryjnego uwzględniania w obliczeniach wskaźnika
zadłużenia jednostek samorządu
terytorialnego zobowiązań z odroczonym terminem płatności.

Niezrealizowany

NIK stwierdziła przypadki zaciągania
przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów z odroczonym terminem
płatności wobec wykonawców inwestycji
(kredyty kupieckie). Zobowiązania takie
obciążają budżet jednostki w takim samym stopniu, jak kredyt czy pożyczka.
Jednak ustawa oraz przepisy dotyczące
sprawozdawczości traktują je w odmienny sposób – nie zaliczają do tytułów
dłużnych, co nie znajduje uzasadnienia.

42

Wykonanie budżetu
państwa w 2007 r.,
cz. 17 – Administracja publiczna
oraz wykonanie
planu finansowego
Funduszu Centralna
Ewidencja Pojazdów
i Kierowców
(dział administracja
publiczna)

Art. 80d ustawy
z 20.06. 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. nr 108,
poz. 908, ze zm.)

Przygotowanie przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawienie Radzie
Ministrów nowelizacji ustawy,
umożliwiającej pobieranie odsetek za zwłokę od wnoszonych
nieterminowo opłat stanowiących przychód Funduszu
Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców.

Niezrealizowany

Brakuje podstawy prawnej do uznania
za przychody Funduszu CEPiK odsetek
od nieterminowo wnoszonych wpłat na
rachunek Funduszu. W rezultacie podmioty zobowiązane do wpłat mogą nawet
przez wiele lat dysponować, bez konsekwencji finansowych, środkami niewpłaconymi na Fundusz.
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Sprawowanie nadzoru budowlanego
w zakresie budowy
i użytkowania
dużych obiektów
budowlanych użyteczności publicznej
oraz zespołów
obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego
(dział budownictwo, gospodarka
przestrzenna
i mieszkaniowa)

Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
w sprawie wzoru protokołu
obowiązkowej kontroli
(Dz. U. nr 132, poz. 1231)

Znowelizowanie przez Ministra
Infrastruktury rozporządzenia
w odniesieniu do określonej
we wzorze protokołu liczby
egzemplarzy (dwa), w celu
dostosowania uregulowań z tego
zakresu do postanowień art. 59d
ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
zgodnie z którymi protokół z
kontroli obowiązkowej powinien
być sporządzony w trzech
egzemplarzach.

Niezrealizowany
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