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WSTĘP
Najwyższa Izba Kontroli, wypełniając obowiązek wynikający z art. 204 ust. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia Sejmowi poniższe Sprawozdanie ze
swojej działalności w 1997 roku.
Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez Kolegium NIK uchwałą z dnia 30 marca
1998 r.
Poniższe Sprawozdanie przedstawia szczegółowy obraz pracy Najwyższej Izby
Kontroli w 1997 roku. W swojej zasadniczej części prezentuje działalność kontrolną,
przedstawiając wyniki kontroli prowadzonych przez NIK w tym okresie, a także realizację
wynikających z nich wniosków.
W części syntetycznej przedstawiono w sposób opisowy i tabelaryczny wyniki
działalności Izby, dotyczące m.in. liczby przeprowadzonych kontroli, badanych zagadnień,
wysłanych wystąpień pokontrolnych i informacji o wynikach kontroli, uzyskanych w wyniku
działania NIK efektów finansowych, zwłaszcza dla budżetu państwa. Wykaz tabel
zamieszczonych w Sprawozdaniu stanowi załącznik nr 1.
W syntezie zawarto również wyniki i oceny ważniejszych zdaniem Izby kontroli.
Przedstawiono w niej także istotne z punktu widzenia gospodarki narodowej wnioski
wynikające z ustaleń kontrolnych.
W części dotyczącej wyników ważniejszych kontroli - w celu lepszego zobrazowania
ustaleń - omówienie poszczególnych kontroli poprzedzono generalną oceną badanych zjawisk
lub ważniejszymi, w ocenie Izby, stwierdzonymi nieprawidłowościami (tekst wyróżniony
kursywą).
W załączniku nr 2 do niniejszego Sprawozdania, stanowiącego wykaz zatwierdzonych
w 1997 r. informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, zaznaczono numery stron
niniejszego sprawozdania, na których omówiono wyniki tych kontroli.
W Sprawozdaniu przedstawiono ponadto sprawy dotyczące podstaw prawnych
funkcjonowania NIK, organizacji wewnętrznej NIK, wykonywania przez NIK obowiązków
wobec Sejmu i jego organów oraz współdziałania z innymi organami państwa. Omówiono
także kwestię rozpatrywania przez NIK skarg i wniosków, współpracę ze środkami
masowego przekazu, działalność wydawniczą, współpracę międzynarodową, a także sprawy
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szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników NIK. Przedstawiono jednocześnie
materiały dotyczące wykonania budżetu Najwyższej Izby Kontroli w 1997 roku.
Stosownie do przepisów ustawy o NIK, niniejsze Sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby Kontroli w 1997 roku, Prezes NIK, po przedłożeniu Sejmowi, podaje do
wiadomości publicznej.
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I.

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA NAJWYŻSZEJ IZBY
KONTROLI
W 1997 r. nastąpiły zmiany regulacji prawnych dotyczących Najwyższej Izby
Kontroli, które były związane głównie z wejściem w życie z dniem 17 października 1997 r.
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
Do tego czasu Izba funkcjonowała na podstawie przepisów konstytucyjnych
utrzymanych w mocy zgodnie z art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 84, poz. 426, ze zm.).
Organizację i sposób działania Izby określała ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r., nr 13, poz. 59; z 1996 r., nr 64, poz. 315, nr 89,
poz. 402; oraz z 1997 r., nr 28, poz. 153, nr 79, poz. 484 i nr 96, poz. 589, nr 121, poz. 770
i nr 133, poz. 883), której regulacje nie odbiegają w istotny sposób od przyjętych w nowej
Konstytucji. Jednak z uwagi na wymóg bezpośredniego stosowania Konstytucji (art. 8), część
przepisów ustawy uległa zmianie.
Normy konstytucyjne dotyczące Najwyższej Izby Kontroli można podzielić na cztery
grupy problemowe:
- ustrojową pozycję NIK,
- postępowanie w przedmiocie udzielania rządowi absolutorium,
- organizację NIK,
- uprawnienia kontrolne NIK.
Podstawowe zasady określające ustrojową pozycję NIK zawiera art. 202 Konstytucji,
stanowiący, że NIK jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi. Pozycja
ustrojowa NIK, wynikająca także pośrednio z przepisów odnoszących się do kompetencji
NIK i jej obowiązków wobec Sejmu oraz statusu Prezesa NIK, nie uległa zmianie w stosunku
do wcześniejszych uregulowań. W art. 202 nowej ustawy zasadniczej powtórzono treść art. 1
ustawy o NIK, nadając tym samym zawartym w nim normom rangę konstytucyjną.
NIK pozostaje w dalszym ciągu organem państwowym, niezależnym od władzy
wykonawczej, w szczególności od administracji publicznej. Podstawowy zakres jej zadań
wiąże się z działalnością Sejmu, chociaż określono także reguły współdziałania NIK z innymi
organami należącymi zarówno do legislatywy, egzekutywy jak i sądownictwa. Ustrojowe
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zadania NIK pozostają w bezpośrednim związku z kontrolnymi uprawnieniami Sejmu,
znajdującymi punkt wyjścia w art. 95 ust. 2 Konstytucji RP ustanawiającym kontrolę Sejmu
nad działalnością Rady Ministrów.
Ustrojową pozycję NIK regulują także przepisy zawarte w art. 204 ust. 1 pkt 3
i art. 204 ust. 2, zgodnie z którymi Izba przedkłada Sejmowi informacje o wynikach kontroli,
wnioski i wystąpienia określone w ustawie, a także przedstawia coroczne sprawozdanie ze
swojej działalności.
Ścisły związek z tak pomyślaną pozycją ustrojową NIK mają ponadto przepisy art.
103 i 108 Konstytucji, zabraniające łączenia mandatu posła i senatora ze stanowiskiem
Prezesa NIK. Konstytucja ustanawia zakaz łączenia przez Prezydenta RP innego urzędu
z piastowanym stanowiskiem (art. 132), który można odnieść także do NIK. Natomiast
Prezydent RP w ramach niezbędnego współdziałania może występować z wnioskiem do NIK
o przeprowadzenie kontroli i taki wniosek nie podlega kontrasygnacie Prezesa Rady
Ministrów (art. 144 ust. 3 pkt 10).
Współdziałanie NIK z władzą sądowniczą - określone w Konstytucji - sprowadza się
do uprawnienia Prezesa NIK do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego (art. 191 i 192)
z wnioskiem o zbadanie zgodności prawa z konstytucją (art. 188) bądź rozstrzygnięcia sporu
kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa (art. 189).
Również Prezes NIK za naruszenie konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub w zakresie swego urzędowania ponosi odpowiedzialność konstytucyjną
przed Trybunałem Stanu (art. 198).
Przepisy Konstytucji RP z 1997 r. dotyczące trybu rozliczania rządu z wykonania
budżetu i udzielania rządowi przez Sejm absolutorium, ujęte zostały w dwóch rozdziałach:
rozdziale IX o organach kontroli (art. 204) i rozdziale X o finansach publicznych (art. 226).
Procedurę udzielania absolutorium normuje art. 226, który w ust. 2 wskazuje na opinię NIK,
z którą Sejm zapoznaje się przy rozpatrywaniu sprawozdania Rady Ministrów z wykonania
ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Art. 204 ust. 1 pkt 1 i 2
stanowią, że NIK przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej oraz opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.
Konstytucja RP z 1997 r. dokonała kilku zmian odnośnie zasad udzielania
absolutorium, w porównaniu do poprzednio obowiązujących rozwiązań. Skróciła termin dla
rządu do przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu z sześciu do pięciu miesięcy,
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lecz wydłużyła termin do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium z dwóch miesięcy do 90
dni. Ponadto nie zawiera postanowień expressis verbis o przedstawieniu opinii NIK w
sprawie absolutorium przez jej Prezesa oraz o dymisji rządu w razie nieotrzymania
absolutorium, co było wyraźnie uregulowane w przepisach Małej Konstytucji z 17
października 1992 r. Konstytucja nie wskazuje także podmiotu uprawnionego do wystąpienia
z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla rządu. Według tradycji poprzednich rozwiązań
konstytucyjnych, uprawnienie takie posiadała NIK i dopiero nowelizacja Konstytucji PRL
z 1952 r. z dnia 10 lutego 1976 r., przypisała je sejmowej komisji zajmującej się sprawami
budżetowymi.
Przepisy konstytucyjne mające za przedmiot organizację Izby obejmują zasadniczo
trzy problemy:
- pozycję Prezesa NIK,
- zasadę kolegialności,
- odesłanie do ustawy określającej organizację i tryb działania NIK.
Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu, co odpowiada poprzedniej
normie utrzymanych w mocy przepisów konstytucyjnych. Konstytucja RP z 1997 r.
nawiązując do ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, dodaje, że Prezes NIK powoływany
jest na sześcioletnią kadencję z możliwością dwukrotnego jej powtórzenia (art. 205 ust. 1).
Również po raz pierwszy w płaszczyźnie ustawy zasadniczej postanowiono, że Prezes
NIK nie może zajmować innego stanowiska z wyjątkiem profesora szkoły wyższej ani
wykonywać innych zajęć zawodowych (art. 205 ust. 2). Konstytucja zawęża postanowienia
ustawy o NIK, która stanowi o możliwości podjęcia pracy przez Prezesa NIK na stanowisku
nauczyciela akademickiego (art. 19). Także po raz pierwszy w postanowieniach tej rangi,
Konstytucja RP z 1997 r. stanowi, iż Prezes NIK nie może należeć do partii politycznej,
związku zawodowego ani „prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić
z godnością jego urzędu” (art. 205 ust. 3). Również po raz pierwszy Konstytucja RP z 1997 r.
ustanawia dla Prezesa NIK immunitet w zakresie odpowiedzialności karnej wraz z zakazem
pozbawienia go wolności (art. 206). Tego rodzaju ochrona Prezesa NIK jest znana ustawie
z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK (art. 18), chociaż Konstytucja o wiele precyzyjniej określa
zakres tego immunitetu.
Druga grupa przepisów organizacyjnych sprowadza się do konstytucyjnej zasady
kolegialności działania NIK (art. 202 ust. 3). Konstytucja RP z 1997 r. ustanawiając zasadę
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kolegialności NIK nie przesądza w jakim zakresie organizacyjnym kolegialność będzie
urzeczywistniana. Natomiast ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK problem ten przesądza
na rzecz jednego powoływanego w centrali Kolegium NIK.
Ostatnim postanowieniem organizacyjnym Konstytucji RP z 1997 r. jest odesłanie
w zakresie określenia bardziej szczegółowej problematyki organizacji i trybu działania NIK
do ustawy (art. 207). Technika odesłania przez konstytucję do ustawy stosowana była
w zasadzie przez wszystkie polskie konstytucje z wyjątkiem Konstytucji RP z 1935 r.
W chwili obecnej przez odesłanie do ustawy oczywiście rozumieć należy ustawę z dnia
23 grudnia 1994 r. o NIK.
Ostatnią grupę klasyfikacyjną norm konstytucyjnych stanowią uprawnienia kontrolne
NIK. W obecnej Konstytucji wyczerpuje ją art. 203. Podmiotowy zakres kontroli NIK
ustanowiony w konstytucji oparł się w zasadniczym swym zrębie na odpowiednich
rozwiązaniach ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK. Z metodologicznego punktu
widzenia, Konstytucja RP z 1997 r. dzieli kontrolę NIK na dwie grupy: kontrole obligatoryjne
i fakultatywne.
Kontrola obligatoryjna NIK (art. 203 ust. 1) obejmuje działalność organów
administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych
państwowych jednostek organizacyjnych. Prowadzona jest przy stosowaniu czterech
tradycyjnych kryteriów: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Konstrukcja
zakresu tej kontroli powstała w nawiązaniu do dwóch przepisów ustawy z dnia 23 grudnia
1994 r. o NIK: art. 2 ust. 1 określającego podmiotowy zakres obligatoryjnej kontroli NIK
i art. 5 ust. 1, który mówi o czterech kryteriach tej kontroli.
W zakresie fakultatywnej kontroli NIK, Konstytucja RP z 1997 r. dzieli tę kontrolę na
dwie grupy: po pierwsze - względem samorządu terytorialnego (art. 203 ust. 2) i po drugie w odniesieniu do innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych pod kątem
wykorzystania przez nie publicznych środków finansowych oraz wywiązywania się
z zobowiązań finansowych na rzecz państwa (art. 203 ust. 3). Konstytucja dokonuje
wyraźnego skrótu w porównaniu z tekstem ustawy, zwłaszcza w przedmiotowym określeniu
działalności

podmiotów

i

jednostek

i ponoszących zobowiązania wobec państwa.

organizacyjnych

wykonujących

świadczenia
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Zawarte w ustawie przepisy dotyczące kryteriów kontroli stosowanych przez NIK do
oceny jednostek samorządowych i prywatnych, częściowo odbiegają od unormowań
konstytucyjnych.
Zgodnie z art. 203 ust. 2 Konstytucji, wszelka działalność samorządu terytorialnego
ma być kontrolowana z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.
W Konstytucji nie dokonano w tym przypadku zróżnicowania uprawnień NIK do
dokonywania ocen - tak jak w art. 5 ustawy o NIK - w zależności od tego, czy samorząd
działa w sferze zadań własnych, czy też zleconych. W każdym przypadku kontrolowania
działalności samorządowej przez NIK, wyłączona jest możliwość posługiwania się
miernikiem pozwalającym na ocenę celowości takiego działania, inaczej niż w przypadku
kontroli jednostek państwowych. Zawężenie i ujednolicenie w tym zakresie dotychczasowych
kompetencji NIK jest zbieżne z kierunkiem rozwiązań, jakie przyjęto w art. 171 Konstytucji,
określającym zasady sprawowania nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego.
Zgodnie z tym przepisem, nadzór - bez względu na charakter zadań wykonywanych przez
samorząd - ma być wykonywany tylko z punktu widzenia legalności. Takie rozwiązanie
oznacza niemożność korygowania działalności samorządu terytorialnego w sferze zadań
zleconych przez organy nadzoru (tj. Prezesa Rady Ministrów, wojewodów oraz regionalne
izby obrachunkowe) w takich przypadkach, w których NIK oceni daną działalność jako
niegospodarną lub nierzetelną.
Również kryteria kontroli, stosowane przez NIK w odniesieniu do jednostek
niepublicznych, na podstawie art. 5 ustawy o NIK, nie odpowiadają miernikom takiej
działalności, wskazanym w art. 203 ust. 3 Konstytucji. Obecnie NIK w przypadkach
określonych w art. 2 ust. 3 pkt 1 - 3 ustawy, kontroluje działalność jednostek ze sfery
prywatnej tak jak działalność jednostek państwowych, tzn. posługuje się czterema kryteriami.
W sytuacjach, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 4 - 6 ustawy stosowane są dwa kryteria:
legalności i rzetelności. Jednostki niepubliczne wykonujące zadania z zakresu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego mają być, zgodnie z ust. 4 w art. 2 ustawy o NIK, dodanym
w drodze nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, kontrolowane pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności. W Konstytucji natomiast umożliwiono Izbie kontrolowanie działalności tej
kategorii jednostek w sposób jednolity, z punktu widzenia legalności i gospodarności. Tak
więc, w niektórych przypadkach kompetencje NIK do kontroli sfery prywatnej zawężono,
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w innych zaś rozszerzono. W tym zakresie ustawa o NIK będzie wymagała dostosowania do
Konstytucji.
Podsumowując, należy stwierdzić, że obecna Konstytucja utrzymuje NIK jako
instytucję konstytucyjną, jednak dokonuje tego w sposób odmienny niż miało to miejsce
dotychczas. Problem ujęcia kontroli państwowej w systematyce ustawy zasadniczej został
rozwiązany w sposób pełny i metodologicznie dojrzały. Umieszczono kontrolę poza
władzami klasyfikowanymi według monteskiuszowskiego trójpodziału, ponieważ nie stanowi
ona integralnej części żadnej z nich. Usytuowanie NIK w ostatniej części ustawy zasadniczej,
wyeksponowało przede wszystkim niezależność kontroli państwowej.
Konstytucja RP z 1997 r. zasadniczo usankcjonowała stan prawny i organizacyjny
uformowany ustawą z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, generalnie nie wnosząc bardziej
perspektywicznych wizji ustrojowego kształtu kontroli w odleglejszej przyszłości.
Niezależnie od tego, postanowienia Konstytucji RP z 1997 r. układają się w harmonicznej
linii ewolucyjnego kształtowania kontroli w nawiązaniu do wcześniejszych tradycji
sytuowania NIK, jako niezależnej od administracji i współdziałającej z Sejmem instytucji
kontroli.
Dalszą konsekwencją takiego usytuowania NIK jest uczynienie z kontroli liczącej się
ustrojowo instytucjonalnej gwarancji praworządności. W tym sensie postanowienia dotyczące
NIK bezpośrednio korespondują z konstytucyjnymi zasadami zawartymi w rozdz. I:
„Rzeczpospolita”, w szczególności określającymi formę ustrojową jako „demokratyczne
państwo prawne” (art. 2) zobowiązujące organy „władzy publicznej” do działania „na
podstawie i w granicach prawa” (art. 7). NIK jest obecnie liczącą się ustrojową instytucją
gwarantującą obiektywność i skuteczność kontroli w zakresie poszanowania prawa w sferze
finansów publicznych. W takim ukształtowaniu pozycji Izby, obecna Konstytucja RP
z 1997 r. nawiązuje do wszystkich postępowych w tym zakresie ustaw zasadniczych
obowiązujących w historii polskiego konstytucjonalizmu.

Oprócz zmian legislacyjnych dotyczących Najwyższej Izby Kontroli, wynikających
z wejścia w życie nowej Konstytucji, w 1997 r. dokonano także pięciu zmian w ustawie
o NIK, związanych z wejściem w życie nowych ustaw. Zmiany te zostały zamieszczone
w wymienionych poniżej aktach prawnych:
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1.

Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28,
poz. 153).
Artykuł 164 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zmienił przepis art. 2
ustawy o NIK. Po ust. 3 art. 2 dodano ust. 4 w brzmieniu:
„Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności działalność jednostek organizacyjnych i podmiotów innych niż wymienione w
ust. 1 i 2, wykonujących zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”.
Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2.

Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa
oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484). Ustawa ta zmieniła art. 2 ust. 3 pkt 5
ustawy o NIK.
Przepis art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy otrzymał brzmienie:
„Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność jednostek organizacyjnych
i podmiotów gospodarczych innych niż wymienione w ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim
jednostki i podmioty te: ...

5) korzystają z indywidualnie przyznanej pomocy, poręczenia lub gwarancji udzielonych przez
państwo, samorząd terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o
poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz.U. Nr 79, poz. 484)”.
Przepis ten wszedł w życie z dniem 17 sierpnia 1997 r.
3.

Ustawa z dnia 21 maja 1997 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o
związkach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 589). Nowelizacja ta dotyczyła przepisu art. 86
ustawy o NIK.

Przepis art. 86 ustawy otrzymał brzmienie:
„1. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, z wyjątkiem Prezesa, wiceprezesów, dyrektora
generalnego, dyrektorów i wicedyrektorów jednostek organizacyjnych oraz doradców
Prezesa, mają prawo zrzeszania się w związkach zawodowych.
2. Pracownicy nadzorujący lub wykonujących czynności kontrolne mogą należeć do związku
zawodowego zrzeszającego wyłącznie pracowników Najwyższej Izby Kontroli. W
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Najwyższej Izbie Kontroli może działać tylko jeden związek zawodowy zrzeszający
pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym”.
Art. 3 ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach
zawodowych stanowi:
„Przynależność pracowników nadzorujących lub wykonujących czynności kontrolne do
związku zawodowego innego niż określony w art. 86 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
ustaje z mocy prawa”.
Przepisy te weszły w życie z dniem 28 sierpnia 1997 r.
4.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 770).
Przepis art. 78 ustawy:
W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz.
59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315, Nr 89, poz. 402, oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484,
Nr 96, poz. 589) użyte w art. 2 w ust. 3 i w art. 5 ust. 3 wyrazy „podmiotów gospodarczych”
zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”.
Przepis ten wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r.

5.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
Ustawa ta wprowadziła zmiany w art. 4 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. W ust. 1
po wyrazach „Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” dodane zostały wyrazy „Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. Podobnie w ust. 2 po wyrazach „Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji” dodano wyrazy „Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych”.
Przepisy art. 4 ust. 1 i 2 otrzymały następujące brzmienie:

„1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje wykonanie budżetu, gospodarkę finansową i majątkową
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowego Biura
Wyborczego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Państwowej
Inspekcji Pracy.
2. Na zlecenie Sejmu, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej Rady Radiofonii i
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Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Państwowej Inspekcji
Pracy tak, jak działalność organów i jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1”.
Przepis ten wszedł w życie z dniem 13 listopada 1997 r.
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II. ORGANIZACJA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

1. Kierownictwo i Kolegium NIK
W 1997 r. Kierownictwo NIK funkcjonowało w składzie:
- Prezes NIK

- Janusz Wojciechowski

- Wiceprezesi NIK:

- Wojciech J. Katner - odwołany przez Prezydium Sejmu
z dniem 17.04.1997 r., w związku ze złożoną rezygnacją,
- Piotr Kownacki,
- Jacek Uczkiewicz
- Zbigniew Wesołowski

- Dyrektor Generalny NIK

- Józef Mikosa.

W skład Kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzili: Prezes Najwyższej Izby
Kontroli jako przewodniczący, Wiceprezesi i Dyrektor Generalny NIK oraz 14 członków
Kolegium, którymi w 1997 r. byli:
- Andrzej Czyżewski, profesor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
- Tomasz Grzegorczyk, profesor nauk prawnych Uniwersytetu Łódzkiego,
- Adam Lipowski, profesor nauk ekonomicznych w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN
w Warszawie,
- Józef Okolski, profesor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego,
- Alicja Pomorska, profesor nauk prawnych UMCS w Lublinie,
- Andrzej Sylwestrzak, profesor nauk prawnych Uniwersytetu Gdańskiego,
- Ryszard Szawłowski, emerytowany profesor nauk prawnych Uniwersytetu w Calgary
w Kanadzie,
- Lech Bylicki, dyrektor Delegatury NIK w Warszawie,
- Mieczysław Kosmalski, dyrektor Delegatury NIK w Katowicach,
- Teresa Liszcz, doradca Prezesa NIK - na urlopie od 17 października 1997 r., w związku ze
sprawowaniem mandatu posła na Sejm III kadencji,
- Stefan Lubiszewski, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury NIK,
- Andrzej Myrta, dyrektor Delegatury NIK we Wrocławiu,
- Tomasz Staniszewski, dyrektor Departamentu Organizacyjnego NIK - Sekretarz Kolegium,
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- Jerzy Woźniak, dyrektor Delegatury NIK w Lublinie.
W 1997 r. Kolegium NIK obradowało na 12 posiedzeniach, w trakcie których po rozpatrzeniu
przedłożonych dokumentów i opracowań:
-

uchwaliło m.in.:
- pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie ustawy
budżetowej za 1996 rok,
- projekt budżetu Najwyższej Izby Kontroli na 1998 rok,
- zmiany w planie pracy na 1997 r.,
- plan pracy NIK na 1998 rok,
- apel do Zgromadzenia Narodowego o poparcie wniosku mniejszości Nr 39 dotyczącego
utrzymania w nowej Konstytucji obecnie obowiązujących kryteriów oceny działalności
samorządu terytorialnego, kontrolowanej przez NIK;

-

zatwierdziło:
- analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1996 r.,
- sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 roku;

-

rozpatrzyło:
- zastrzeżenia do 21 wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli - w przypadku 11
wystąpień odrzuciło zastrzeżenia w całości, a w przypadku 2 wystąpień -uwzględniło
zastrzeżenia w całości.
Ponadto Kolegium NIK przedyskutowało zgłoszone na posiedzenia zagadnienia
związane z bieżącym wykonywaniem niektórych zadań Najwyższej Izby Kontroli.

Kolegialny charakter pracy Najwyższej Izby Kontroli przejawiał się w 1997 r.
w systematycznych obradach poszerzonego składu Kierownictwa Izby. Obok ścisłego
Kierownictwa Izby w osobach: Prezesa, Wiceprezesów i Dyrektora Generalnego NIK,
uczestniczyli w obradach zaproszeni dyrektorzy departamentów: Organizacyjnego, Informacji
i Analiz Systemowych, Planowania i Koordynacji, Prawnego, Kontroli Doraźnych,
dyrektorzy departamentów i delegatur, których materiały rozpatrywano oraz inne, zaproszone
na posiedzenia osoby. Odbyło się 45 posiedzeń Kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli.
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Głównymi tematami posiedzeń było ocenianie i zatwierdzanie przedkładanych projektów
programów kontroli oraz informacji zbiorczych o wynikach kontroli. W trakcie posiedzeń
Kierownictwo NIK zatwierdziło:
- 196 informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli,
- 38 programów kontroli;
a także rozpatrzyło projekt wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie powszechnie
obowiązującej wykładni art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli.
W 1997 roku odbyły się cztery narady Prezesa NIK z dyrektorami jednostek
organizacyjnych oraz doradcami Prezesa, na których omówiono:
- wyniki pracy Najwyższej Izby Kontroli w 1996 roku;
- efekty finansowe przeprowadzonych kontroli w 1996 roku;
- informacje o przebiegu postępowań kontrolnych i występujących opóźnieniach;
- uwagi wynikające z prac nad analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej w 1996 roku;
- ocenę działalności Izby za 3 kwartały 1997 roku;
- propozycje do planu pracy NIK na 1998 rok;
- program kontroli wykonania budżetu państwa w 1997 roku;
- usprawnienie działalności kontrolnej Izby;
- wstępną ocenę działalności Izby za 1997 rok;
- bieżące problemy funkcjonowania Izby;
- funkcjonowanie systemu komputerowego „Pilot”.

2. Struktura wewnętrzna NIK
Według statutu Najwyższej Izby Kontroli, obowiązującego od 1 stycznia 1997 r.
jednostkami organizacyjnymi wykonującymi w szczególności zadania w zakresie
postępowania kontrolnego, było 13 departamentów:
1) Administracji Publicznej,
2) Budżetu Państwa,
3) Edukacji, Nauki i Kultury,
4) Finansów i Bankowości,
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5) Gospodarki i Integracji Europejskiej,
6) Kontroli Doraźnych,
7) Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa,
8) Ochrony Środowiska i Budownictwa,
9) Pracy i Spraw Socjalnych,
10) Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
11) Skarbu Państwa i Prywatyzacji,
12) Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności,
13) Zdrowia i Kultury Fizycznej,
a także 17 delegatur w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach,
Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie,
Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi w szczególności zadania w zakresie
organizacji obsługi funkcjonowania Izby było 7 departamentów:
1) Gospodarczy,
2) Informacji i Analiz Systemowych,
3) Kadr i Szkolenia,
4) Organizacyjny,
5) Planowania i Koordynacji,
6) Prawny,
7) Rachunkowości.

3. Zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
W 1997 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wydał 18 zarządzeń dotyczących spraw
związanych z organizacją i funkcjonowaniem Izby. Regulacjami tymi dokonano między
innymi kolejnej zmiany w organizacji wewnętrznej NIK, utworzono też Zespół Doradców
Prezesa NIK, określając zakres jego zadań. Dokonano również podziału zadań w zakresie
nadzoru nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi NIK, co było konsekwencją m.in.
dokonanych w 1996 r. zmian w organizacji wewnętrznej Izby. Określono również zasady
pracy Kierownictwa NIK nad dokumentami z postępowania kontrolnego.
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Struktura organizacyjna Izby i właściwość poszczególnych jednostek organizacyjnych
NIK została ukształtowana już w latach 1995 - 1996. W roku 1997 zarządzeniem Nr 9/97
z dnia 19 maja 1997 r. dokonano jedynie zmiany w składzie Departamentu Organizacyjnego
powołując z dniem 1 czerwca 1997 r. Wydział Spraw Międzynarodowych.
W 1997 r. niezbędną sprawą było dostosowanie podziału zadań w zakresie nadzoru
nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi NIK do dokonanych wcześniej zmian
w organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych NIK, a wynikających
m.in. z reorganizacji centrum gospodarczo-administracyjnego Państwa. Kwestię tę
uregulowano zarządzeniem Prezesa NIK Nr 5/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. w sprawie
podziału zadań w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych NIK oraz
zarządzeniem Nr 18/97 z dnia 31 grudnia 1997 r. w tej samej sprawie.
Zarządzeniem Nr 1 z dnia 31 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wydanym na podstawie § 10 statutu
Najwyższej Izby Kontroli powołano opiniodawczo-doradczy Zespół Doradców Prezesa NIK
określając jego skład osobowy.
Zakres zadań doradców Prezesa Najwyższej Izby Kontroli określono w zarządzeniu
Nr 2/97 z dnia 31 stycznia 1997 r., wydanym w związku z art. 13 ustawy o Najwyższej Izbie
Kontroli, natomiast zarządzeniem Nr 3/97 z dnia 31 stycznia 1997 r. określono zasady pracy
Kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli nad dokumentami z postępowania kontrolnego.
Zarządzeniem Nr 4/97 z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie etatyzacji w jednostkach
organizacyjnych NIK ustalono liczbę etatów w jednostkach organizacyjnych NIK
zobowiązując jednocześnie dyrektorów jednostek organizacyjnych do podjęcia niezbędnych
działań organizacyjnych zapewniających osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r.
stanu zatrudnienia zgodnego z liczbą przydzielanych etatów.
Zarządzeniem Nr 13/97 z dnia 10 października 1997 r. dokonano zmiany zarządzenia
Nr 4/96 z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie sprawozdawczości wewnętrznej NIK,
zmienionego zarządzeniem Nr 22/96 z dnia 31 grudnia 1996 r., rozszerzając pojęcie „kontroli
koordynowanej” oraz wprowadzając zmiany w załączniku nr 6 dotyczącym kwartalnego
sprawozdania statystycznego.
W związku z trwającą komputeryzacją NIK, na podstawie § 10 statutu Najwyższej
Izby Kontroli, wydano zarządzenie Nr 8/97 z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na zakup
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komputerów PC, zmienione następnie zarządzeniem Nr 12/97 z dnia 4 września 1997 r.
powołującym w Izbie Komisję Przetargową. Określono jej skład osobowy i zadania, mające
na celu przygotowanie i przeprowadzenie w trybie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 76, poz. 344 ze zm.) przetargów
nieograniczonych na zakup komputerów przenośnych typu notebook oraz komputerów
stacjonarnych.
W związku z dokonaniem w dniu 2 lutego 1996 r. obszernej nowelizacji Kodeksu
pracy (ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U.
1996 r. Nr 24, poz. 10), wprowadzającej m.in. zakaz kumulowania kar za naruszenie
obowiązków pracowniczych, zarządzeniem Nr 10/97 z dnia 29 lipca 1997 r. wprowadzono
zmiany w zarządzeniu Nr 12/95 z dnia 18 października 1995 r. w sprawie regulaminu
premiowania pracowników obsługi w Najwyższej Izbie Kontroli, określając przyczyny,
z powodu których nie może być przyznana premia indywidualna za dany miesiąc oraz
wyłączając możliwość zastosowania tego przepisu w przypadku ukarania już pracownika karą
porządkową. Wobec zakwestionowania przyjętych rozwiązań przez Związek Zawodowy
Pracowników NIK, zarządzenie Nr 10/97 z dnia 29 lipca 1997 r. zostało uchylone
zarządzeniem Nr 14/97 z dnia 16 października 1997 r. Oba zarządzenia zostały wydane na
podstawie § 9 ust. 2 zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie
wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli (M.P. Nr 42, poz. 485 ze zm.).

W oparciu o

§ 13 Zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia

6 października 1995 r. w sprawie aplikacji kontrolerskiej (M.P. Nr 53, poz. 578) zostały
wydane przez Prezesa NIK 3 zarządzenia: Nr 7/97 z dnia 7 maja 1997 r., Nr 11/97 z dnia
2 września 1997 r. oraz Nr 17/97 z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kontrolerskiego określające skład osobowy
tych komisji dla I, II i III grupy aplikantów.
Pozostałe 3 zarządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: Nr 6/97 z dnia 29 kwietnia
1997 r., Nr 15/97 z dnia 6 listopada 1997 r. oraz Nr 16/97 z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
zmiany w obowiązującym w Najwyższej Izbie Kontroli rozkładzie czasu pracy, wydane
zostały na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.) i ustalały dodatkowe dni wolne od pracy dla
pracowników Najwyższej Izby Kontroli.
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III. PLAN PRACY NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI NA
1997 ROK
Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o NIK, podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy. Stosownie do
art. 6 ust. 2, Izba wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy, które
przedkłada Sejmowi. Uchwalanie planów pracy należy do kompetencji Kolegium Najwyższej
Izby Kontroli, o czym stanowi art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy o NIK.
Zgodnie z art. 7 ww. ustawy, Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi analizę
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, z czego wynika obligatoryjność
umieszczania tych tematów w planach pracy. Dlatego też w planie pracy Najwyższej Izby
Kontroli na 1997 r. uwzględniono przede wszystkim kontrole wykonania budżetu państwa
i założeń polityki pieniężnej w 1996 r., kontrole zlecone przez Sejm i jego organy, a także
wynikające z wniosków złożonych przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów,
a następnie zaproponowane przez innych wnioskodawców oraz jednostki organizacyjne NIK.
W grudniu 1996 r. Kolegium NIK uchwaliło plan pracy Izby na 1997 r., który
obejmował 203 tematy kontroli, dotyczące bardzo szerokiego zakresu problemów istotnych
z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa. Podczas wykonywania planu,
Kolegium NIK wprowadziło szereg zmian, włączając do niego 7 kontroli (w tym jedną
zleconą przez Marszałka Sejmu) i rezygnując z 13 tematów. Kontynuowano także 26 kontroli
rozpoczętych w roku 1996 i planowo przechodzących na rok 1997.
Wśród dziedzin życia gospodarczego i społecznego, które znalazły odzwierciedlenie
w tematach kontroli planowanych na 1997 r., jako najistotniejsze można wyodrębnić:
- budżet państwa i system finansowy,
- funkcjonowanie administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
- funkcjonowanie sfery budżetowej,
- funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i przekształcenia własnościowe w gospodarce.

Kontrole wykonania budżetu państwa w 1996 r. (obejmujące łącznie 118 tematów),
których realizacja stanowi ustawowy obowiązek NIK, zaplanowano przeprowadzić według
zmodyfikowanych założeń organizacyjnych i rozszerzonego - w stosunku do lat poprzednich
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- programu, mając na uwadze dokonanie pełniejszej oceny wykonania budżetów wojewodów,
powiązań budżetu państwa z budżetem gmin, przyznawania i wykorzystania dotacji z budżetu
państwa i funduszy celowych, a także finansowania inwestycji centralnych. Równolegle
z kontrolą budżetową zaplanowano realizację kontroli wykonania założeń polityki pieniężnej
państwa w 1996 r.
Kontrole zlecone przez Sejm, ujęto w planie pracy na 1997 r., w ramach 10
następujących tematów:
- realizacja zadań administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia szkół i placówek
oświatowych,
- realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach: 1995-1997,
- realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w okresie 1995 r. I półrocze 1997 r.,
- realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony środowiska,
- działalność administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia bibliotek publicznych,
- wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w zakresie finansowania inwestycji centralnych,
- wykonanie planu finansowego w 1996 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej,
- wykorzystanie

środków

finansowych

na

działalność

inwestycyjną

w

zakresie

unieszkodliwiania odpadów sanitarnych,
- działalność organów skarbowych w stosunku do dłużników skarbu państwa w latach 1995 1997,
- proces restrukturyzacji i prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Ponadto na wniosek Prezydenta RP, przewidziano w planie na 1997 r. 4 kontrole
p.n. „Realizacja wybranych zadań merytorycznych oraz dochodów i wydatków budżetowych
służby konsularnej”, „Przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej”,
„Działalność fundacji na rzecz rolnictwa w zakresie wykorzystania środków budżetowych
i środków pomocy zagranicznej” i

„Działalność organów administracji rządowej oraz

podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji postanowień ustawy z dnia 26 sierpnia
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle
cukrowniczym”. Natomiast na wniosek Prezesa Rady Ministrów włączono do planu NIK na
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1997 r. kontrolę wykonywania zadań ustawowych Agencji Rynku Rolnego ze szczególnym
uwzględnieniem interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.
Pozostałe kontrole NIK wprowadziła do planu z własnej inicjatywy, wykorzystując
przy doborze tematów analizy wynikające z badań kontrolnych prowadzonych w poprzednich
okresach, a także kierując się rezultatami kontroli rozpoznawczych i uwzględniając aktualne
potrzeby badania niektórych zjawisk gospodarczych i społecznych.
W ramach tych kontroli, zaplanowano zbadanie szeregu szczegółowych zagadnień
związanych z polityką budżetową , a mianowicie:
- wykorzystanie środków budżetowych na realizację specjalnych programów i urządzeń
badawczych,
- wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na zagospodarowanie terenów
i obiektów przejętych od jednostek Armii Rosyjskiej,
- przyznawanie i wykorzystywanie dotacji budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego,
- wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na rozwój przetwórstwa rolnospożywczego,
- wykorzystanie dotacji budżetowych przez spółdzielnie mieszkaniowe w 1996 r.
Dodatkowo w planie pracy na 1997 r., niezależnie od badań prowadzonych w ramach
kontroli budżetowej, Izba zaplanowała kontrolę udzielania zamówień publicznych przez
największe miasta oraz ich jednostki organizacyjne. Celem tej kontroli było dokonanie oceny
przestrzegania procedur, określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, a także
wpływu nowych uregulowań na poprawę gospodarowania środkami budżetowymi.
Zaplanowano również zbadanie efektów pomocy zagranicznej

i kredytów

zagranicznych w ramach kontroli:
- wykorzystania pomocy zagranicznej w ramach programów PHARE,
- efektywność wykorzystania przez przedsiębiorstwa środków budżetowych EFSAL,
- wykorzystania kredytów Banku Światowego przeznaczonego na restrukturyzację systemu
opieki zdrowotnej w Polsce oraz funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w ramach
konsorcjum zdrowia.
Kontrola funkcjonowania administracji publicznej obejmowała:
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- działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarkę zasobami morskiej
infrastruktury technicznej,
- wykonywanie dochodów i wydatków przez sądy powszechne,
- realizację zadań wojewodów i gmin w zakresie zmiany wynagrodzeń pracowników szkół
i placówek oświatowych w 1997 r.,
- realizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- działalność administracji celnej w zakresie wykonywania odpraw celnych,
- działalność administracji państwowej w zakresie zatrudniania obywateli polskich za granicą
oraz cudzoziemców w Polsce,
- realizację przez urzędy kontroli skarbowej zadań ustawowych w zakresie rozliczeń
z budżetem spółek prawa handlowego,
- działalność w latach 1995 - 1996 Urzędów Kontroli Skarbowej w Koninie, Pile i Poznaniu,
- działalność urzędów skarbowych w zakresie poboru podatków należnych od spółek prawa
handlowego,
- działalność administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie obrotu
złomem metali nieżelaznych w latach 1996 - 1997.
Uwzględniono w planie NIK kontrole działalności rządowej administracji specjalnej
w zakresie nadzoru nad warunkami transportu zwierząt gospodarskich, wykonywania zadań
wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych w zakresie działalności inspektoratów
nadzoru farmaceutycznego, realizacji ustawowych zadań nadzoru budowlanego przez
terenowe

organy

nadzoru

architektoniczno-budowlanego

oraz

organy

samorządu

terytorialnego w zakresie im powierzonym oraz działalności administracji rządowej w
zakresie ustawowego nadzoru nad stowarzyszeniami i działalnośći organów administracji
publicznej w zakresie nadzoru nad realizacją budownictwa letniskowego.
Prawidłowość funkcjonowania podmiotów gospodarczych (głównie przedsiębiorstw
i spółek) badano w ramach kontroli:
- działalności przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe w zakresie pozaprzewozowym,
zawieszania przewozów i likwidacji linii kolejowych,
- działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” na
terenie Dolnego Śląska w latach 1995 - 1997,
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- efektywności zakupów maszyn i urządzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego,
- organizacji zbytu węgla kamiennego,
- zawierania i wykonywania przez państwowe podmioty gospodarcze umów o ubezpieczenie
majątkowe i osobowe,
- efektów tworzenia przez państwowe podmioty gospodarcze spółek z udziałem kapitału
zagranicznego,
- efektywności prowadzenia gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe,
- działalności przedsiębiorstwa Polska Żegluga Bałtycka S.A.,
- zabezpieczenia interesów odbiorców ciepła przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Opolu,
- zabezpieczenia interesów gospodarczych państwowych jednostek organizacyjnych we
współpracy z podmiotami prywatnymi,
- działalności spółek radiofonii publicznej w zakresie gospodarowania majątkiem.
W związku z kataklizmem, mającym miejsce w lipcu 1997 r. postanowiono zbadać
stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego kraju, oraz skuteczność działań ratowniczych
podejmowanych przez administrację rządową i samorządową oraz inne państwowe jednostki
organizacyjne w czasie powodzi na terenach południowej i zachodniej Polski.
W zakresie zagadnień pracy i spraw socjalnych oraz polityki społecznej i usług
społecznych,
Ubezpieczenia

przewidziano

kontrolę

Społecznego,

działalności

gospodarowania

inwestycyjnej

środkami

Funduszu

Kasy

Rolniczego

Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych, działalności ZUS w zakresie prewencji rentowej, funkcjonowania
lecznictwa sanatoryjno-klimatycznego oraz organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej
nad uczniami. Zamierzano także zbadać realizację programu rządowego pn. „Założenia
polityki mieszkaniowej państwa” w zakresie wybranych zagadnień dotyczących budownictwa
mieszkaniowego.
Zaplanowane kontrole dotyczące rolnictwa (poza kontrolą budżetową w Ministerstwie
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i agencjach rządowych działających na rzecz
rolnictwa) obejmowały realizację programów rozwoju telekomunikacji na wsi i działalność
ośrodków doradztwa rolniczego.
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Tematyka kontroli obronności i spraw wewnętrznych uwzględniała administrowanie
rezerwami

osobowymi

dla

celów

powszechnego

obowiązku

obrony,

organizację

i funkcjonowanie obrony cywilnej, nadzór nad przebiegiem zasadniczej służby wojskowej
w czasie

wolnym od

zajęć

szkoleniowym oraz

działalność

Wojskowej

Agencji

Mieszkaniowej i działalność organów państwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
patologii wśród dzieci i młodzieży.
W ramach kontroli dotyczących najważniejszych nowych zagadnień, stojących przed
administracją rządową, zaplanowano badania realizacji ustawy o autostradach płatnych oraz
rządowego programu budowy autostrad w Polsce, realizacji wybranych programów i planów
ochrony środowiska na obszarze Sudetów, realizację zadań wynikających z umów
międzynarodowych na wodach granicznych.
W dziedzinie przekształceń własnościowych w gospodarce, planem kontroli objęto
działalność organów administracji rządowej w zakresie zawierania i realizacji umów
z firmami doradczymi w procesie prywatyzacji, egzekwowanie przez organy administracji
rządowej i organy gmin zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych,
restrukturyzację i przekształcenia własnościowe Fabryki Samochodów Osobowych - FSO
Warszawa oraz przekształcenia własnościowe w morskich stoczniach remontowych.
Wśród tematów dotyczących działalności samorządu terytorialnego NIK zaplanował
skontrolować m.in. wykorzystanie przez gminy dotacji budżetowych przeznaczonych na
inwestycje oraz zlecone przez Sejm kontrole dotyczące

realizacji zadań administracji

rządowej i gmin w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych, realizacji przez
gminy zadań w zakresie ochrony środowiska oraz działalności administracji rządowej i gmin
w zakresie prowadzenia bibliotek publicznych.
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IV.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA - WYNIKI WAŻNIEJSZYCH
KONTROLI

1.

Synteza
Przeprowadzone w 1997 r. przez Izbę badania kontrolne realizowane były w ramach
239* kontroli planowych. Dotyczyły one m.in.:
- działalności administracji rządowej,
- wykorzystania środków budżetowych,
- przebiegu procesów restrukturyzacji i prywatyzacji.
Poniżej przedstawione zestawienie prezentuje dane dotyczące realizowanych w roku
1997 i 1996 kontroli planowych, z wyszczególnieniem przeprowadzonych na: zlecenie Sejmu
oraz na wnioski Prezydenta i Premiera.
Tabela 1 - Realizacja kontroli planowych w 1996 r. i 1997 r.**

Kontrole planowe
w 1997 r.

w 1996 r.

239***

120

zlecenie Sejmu

7

17

wniosek Premiera

1

3

wniosek Prezydenta

4

1

Liczba kontroli planowych
z tego na:

Poza kontrolami planowymi NIK przeprowadziła na wniosek Premiera dodatkowo
2 kontrole doraźne.

*

**
***

W liczbie 239 tematów uwzględniono kontrole:
- rozpoczęte w 1996 r. a zakończone w 1997 r.
- rozpoczęte i zakończone w 1997 r.
- rozpoczęte w 1997 r. i kontynuowane w 1998 r.
We wszystkich tabelach Sprawozdania zawarto dane pochodzące z materiałów własnych NIK.
Liczba kontroli planowych przeprowadzonych w 1997 r. wzrosła dwukrotnie w stosunku do liczby takich
kontroli przeprowadzonych w 1996 r. m.in. na skutek zmian organizacyjnych, dotyczących kontroli
budżetowej.
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W 1997 r. zatwierdzonych zostało 239 informacji o wynikach kontroli opracowanych
przez departamenty kontrolne oraz delegatury NIK. Opracowana i zatwierdzona została także
1 informacja systemowa. Izba przedłożyła w tym okresie różnym organom państwowym
i samorządowym łącznie 226 informacji. Szczegółowe dane dotyczące informacji
przedłożonych w roku 1997 i 1996 przedstawiono w poniższej tabeli:
Tabela 2 - Informacje o wynikach kontroli w 1996 r. i 1997 r.

Informacje przedłożone

w 1997 r.

w 1996 r.

Ogółem

226*

168

Marszałkowi Sejmu

205

68

Prezydentowi

203

67

centralnych urzędów państwowych

203

61

wojewodom

118

102

sejmikom samorządowym

76

69

radom gmin

8

5

informacje systemowe

1

3

w tym:

Premierowi lub kierownikom

* W tej liczbie 123 informacji dotyczyło kontroli wykonania budżetu państwa w 1996 r., które
według nowej praktyki przyjętej w 1997 r. opracowane były z każdej kontroli wykonania
określonej części budżetu lub planu finansowego funduszu celowego.

Wykonując zadania przewidziane planem pracy NIK w 1997 r., z uwzględnieniem
kontroli przechodzących z roku 1996, zbadano zagadnienia z wielu dziedzin gospodarki
narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych obowiązków Izby w zakresie
wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej.
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W poniższej tabeli przedstawiono badane zagadnienia, liczbę skontrolowanych
jednostek i tematów, w ramach których były one realizowane.

Tabela 3

-

Realizacja kontroli planowych wg kontrolowanych zagadnień w 1996 r. i 1997

r.
w 1997 r.

w 1996 r.

Kontrolowane zagadnienia

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

w ramach kontroli planowych

jednostek

kontroli

jednostek

kontroli
(tematów)

(tematów)
wykonanie budżetu państwa
i polityki pieniężnej

517

120

321

1

198

7

288

14

402

17

294

16

i samorządowa

401

12

401

11

nauka, oświata i kultura

160

9

247

8

gospodarczych

77

8

91

7

współpraca międzynarodowa

209

2

120

9

ochrona środowiska i budownictwo

590

13

524

12

ochrona zdrowia i opieka społeczna

605

8

588

16

rolnictwo i gospodarka żywnościowa

208

8

185

6

transport i łączność

340

7

386

7

121

7

153

10

przekształcenia własnościowe
i restrukturyzacja przedsiębiorstw
finanse, wykorzystanie środków
budżetowych oraz działalność banków
administracja rządowa

funkcjonowanie podmiotów

obronność i bezpieczeństwo
wewnętrzne

Ogółem

w

1997

r.

NIK

przeprowadziła

4504

kontroli

jednostkowych

(3828 planowanych i 676 doraźnych). Wzrost liczby kontroli doraźnych w 1997 r.
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spowodował zwiększenie liczby przeprowadzonych kontroli ogółem z 3911 w 1996 r. do
4504 - w 1997 r.
Tabela 4 - Realizacja planowych i doraźnych kontroli jednostkowych w 1996 r. i 1997 r.

Kontrole jednostkowe planowe i doraźne

w 1997 r.

w 1996 r.

4504

3911

224

640

1451

961

973

792

160

140

w tym:
w ministerstwach, urzędach centralnych,
centrali NBP oraz jednostkach podległych
w urzędach wojewódzkich, wojewódzkich urzędach pracy,
urzędach miast, urzędach miast i gmin, urzędach gmin,
jednostkach samorządowych i komunalnych oraz urzędach
rejonowych
w tym:
w organach samorządowych i jednostkach komunalnych
w bankach, instytucjach finansowych
i ubezpieczeniowych

W 1997 r. różne organy kontroli, rewizji i inspekcji uczestniczyły w 146 kontrolach
jednostkowych prowadzonych pod kierownictwem NIK. Najwięcej kontroli wspólnie z NIK
przeprowadziły wojewódzkie inspektoraty nadzoru farmaceutycznego i urzędy celne.
Tabela 5

-

Uczestnictwo różnych organów kontroli, rewizji i inspekcji w kontrolach

jednostkowych pod kierownictwem NIK w 1996 r. i 1997 r.

Organy kontroli

Liczba kontroli jednostkowych

uczestniczące w kontrolach NIK

w 1997 r.

w 1996 r.

Ogółem

146

799*

w tym przede wszystkim:
*

Uczestnictwo PIH w 485 kontrolach i PISiPAR w 188 kontrolach dotyczyło wyłącznie jednej kontroli
planowej prowadzonej przez NIK pn. „Kontrola jednostek przemysłu cukrowniczego, handlu oraz
administracji rządowej w zakresie funkcjonowania rynku cukru i przekształceń własnościowych w
przemyśle cukrowniczym”.
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wojewódzkie inspektoraty nadzoru farmaceutycznego

46

1

urzędy celne

18

-

jednostki organizacyjne GUM

15

-

służby kontrolne wojewodów

12

18

Państwowa Inspekcja Pracy

11

5

Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów 9

193

Rolnych
Państwowa Inspekcja Handlowa

-

499

Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna

5

33

inne

30

30

W 1997 r. NIK występowała również do innych organów o przeprowadzenie kontroli.
Na zlecenie lub na wniosek NIK różne organy kontroli przeprowadziły badania kontrolne
w 44 jednostkach. Kontrole zrealizowały m.in.: urzędy kontroli skarbowej, służby kontrolne
wojewodów i Państwowa Inspekcja Pracy.
Tabela 6

-

Badania kontrolne przeprowadzone przez różne organy kontroli na zlecenie

lub wniosek NIK w 1996 r. i 1997 r.
Liczba skontrolowanych jednostek

w 1997 r.

w 1996 r.

ogółem

44

96

skarbowe

13

5

Państwową Inspekcję Pracy

6

5

w tym najwięcej przez:
urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe, izby

29
służby kontrolne wojewodów oraz kontrolerów
urzędów miast i gmin

5

56

regionalne izby obrachunkowe

4

-

Artykułów Rolnych

4

-

kontrolerów Państwowej Inspekcji Handlowej

3

5

inni

9

25

Państwową Inspekcję Skupu i Przetwórstwa

Najwyższa Izba Kontroli w 1997 r. korzystała także z wyników 62 jednostkowych
kontroli przeprowadzonych przez inne organy kontroli, w tym m.in. przez: służby kontrolne
wojewodów, regionalne izby obrachunkowe i urzędy skarbowe.
Tabela 7 - Wykorzystanie przez NIK wyników innych kontroli w 1996 r. i 1997 r.
Organy przeprowadzające kontrole

Liczba przeprowadzonych kontroli
w 1997 r.

w 1996 r.

62

73

służby kontrolne wojewodów

12

1

urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej

10

12

regionalne izby obrachunkowe

7

4

wojewódzkie inspektoraty nadzoru farmaceutycznego

5

-

organy kontrolne centralnych urzędów państwowych

4

3

jednostki służby celnej

3

1

Państwową Inspekcję Handlową

-

52

inne

21

-

Ogółem
w tym przez:

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w 1997 r. Najwyższa Izba Kontroli
sporządziła i wysłała 4850 wystąpień pokontrolnych.
Tabela 8 - Dane dotyczące wysłanych wystąpień pokontrolnych w 1996 r. i 1997 r.
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Ważniejsi adresaci wystąpień

Liczba wysłanych wystąpień
w 1997 r.

w 1996 r.

4850

4322

Prezesa Rady Ministrów

6

3

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

5

-

ministrów i kierowników urzędów centralnych

203

144

474

560

Ogółem
w tym do:

wojewodów i kierowników organów stopnia
wojewódzkiego

W wystąpieniach pokontrolnych wskazywano na konieczność przestrzegania
obowiązujących przepisów, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wzmożenia nadzoru
ze strony uprawnionych organów nad celowym i racjonalnym gospodarowaniem środkami
budżetowymi oraz rzetelnego ich rozliczania. Izba wnioskowała w nich również o dokonanie
niezbędnych

zmian

legislacyjnych,

organizacyjno-porządkowych

i

kierowanie

się

w działalności gospodarczej zasadami ekonomicznymi. W wystąpieniach formułowano także
oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osoby
odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. W 1997 r. oceny takie dotyczyły 109 osób,
z czego wobec 31 osób podjęto działania w trybie art.60 ust.4 ustawy o NIK. W ich wyniku
24 osoby odwołano z zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, z 2 osobami
rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika, a wobec 5 osób wszczęto
postępowania dyscyplinarne. Ponadto w wyniku wystosowania przez Najwyższą Izbę
Kontroli wystąpień pokontrolnych, zostały zastosowane kary porządkowe wobec 418
pracowników.
Do organów ścigania skierowano 116 zawiadomień o przestępstwie, w tym do
Prokuratury - 98, do urzędów skarbowych - 12 oraz 6 wniosków o ukaranie do kolegiów
ds. wykroczeń. Zawiadomienia o przestępstwie dotyczyły między innymi nieprawidłowości
noszących znamiona karalnej niegospodarności, kwalifikowanych z art. 1 ustawy z dnia
12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego oraz o zmianie niektórych
przepisów prawa karnego (Dz.U. nr 126, poz. 65) - 33 sprawy, poświadczania nieprawdy
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w dokumentach lub fałszowania dokumentów (art.265, 266 kk) - 34 ujawnione przypadki,
a także zagarnięcia mienia społecznego (art. 199, 200 i 201 kk) - 14 zawiadomień.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.
z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.), Izba przekazała w 1997 r. do komisji orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej 349 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny
budżetowej. Zawiadomieniami skierowanymi do komisji orzekających w 1997 r. objęto
571 osób. Zarzuty naruszania dyscypliny budżetowej wysuwano głównie wobec kierowników
jednostek

organizacyjnych

(ich

zastępców) oraz głównych księgowych jednostek

budżetowych. Zawiadomieniami obejmowano niekiedy także innych pracowników jednostek
budżetowych, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień
publicznych.
W 1997 r. kierownicy kontrolowanych jednostek zgłosili zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w 45 protokołach kontroli (1% liczby skontrolowanych jednostek). W 9
przypadkach zastrzeżenia te przed podpisaniem protokołów zostały przez kontrolerów NIK
.uwzględnione w całości. W 1997 r. komisje odwoławcze powołane przez dyrektorów
jednostek

organizacyjnych NIK rozpatrzyły zastrzeżenia do 13 protokołów. Spośród

zgłoszonych 164 zastrzeżeń komisje uwzględniły 31 zastrzeżeń w całości, 18 - częściowo,
a 115 - oddaliły. Rozstrzygnięcia dotyczące 6 oddalonych zastrzeżeń nie uzyskały akceptacji
Wiceprezesów NIK, w związku z czym rozpatrzone zostały przez komisje rozstrzygające,
które uwzględniły 4 zastrzeżenia , a 2 oddaliły.
W 1997 r. zgłoszono także zastrzeżenia do ocen i wniosków zawartych w 175
wystąpieniach pokontrolnych (w tym 151 skierowanych do dyrektorów jednostek
organizacyjnych NIK i 24 - do Kolegium NIK). Stanowiły one 3,6% ogólnej liczby wystąpień
wysłanych w 1997 r. Rozpatrzone zostały zastrzeżenia zgłoszone do 146 wystąpień
pokontrolnych, w tym do 114 - przez komisje odwoławcze i do 19 - przez Kolegium NIK.
Komisje rozstrzygające rozpatrzyły w 1997 r. zastrzeżenia do 17 wystąpień, uwzględniając
w tej liczbie zastrzeżenia do wystąpień zgłoszone w 1996 r. Do komisji odwoławczych
zgłoszono łącznie 381 zastrzeżeń, z czego komisje uwzględniły 70 w całości, 63 - częściowo,
a 248 oddaliły. Komisje rozstrzygające rozpatrzyły 77 zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w wystąpieniach, z czego 24 uwzględniły w całości, 11 - częściowo, a 42 oddaliły. Kolegium
NIK ustosunkowało się do 129 zastrzeżeń zgłoszonych do 21 wystąpień pokontrolnych,
uwzględniając 23 zastrzeżenia w całości, 21 - częściowo, a 85 oddalając.
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Efekty finansowe
W 1997 r. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła w badanych jednostkach różnorodne
niezrealizowane należności finansowe, zwane dalej uszczupleniami finansowymi. Powstały
one w wyniku podejmowania przez kontrolowanych działań niezgodnych z prawem lub
zaniechania działań wymaganych przez obowiązujące prawo. Uszczuplenia te w 1997 r.
wyniosły ogółem 3.105.234.127 zł.
W poniższej tabeli zaprezentowano ważniejsze ujawnione w 1997 i 1996 r. przez Izbę
uszczuplenia finansowe:

Tabela 9 - Uszczuplenia finansowe stwierdzone przez NIK w 1996 r. i 1997 r.

w 1997 r.

w 1996 r.

3.105.234.127

1.736.062.181

- budżetu państwa

2.424.103.643

1.166.665.103

- gospodarki pozabudżetowej

1.389.209

13.518.093

- budżetów samorządowych

20.382.938

46.954.710

- państwowych funduszy celowych

179.540.632

467.434.704

- samorządowych funduszy celowych

3.987.521

113.114

103.026.932

25.097.792

52.163.159

1.250.300

Uszczuplenia ogółem
w tym dotyczące m.in.:

- państwowych osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
- agencji gospodarczych z udziałem
kapitału państwowego

Możliwości odzyskiwania kwot ujawnionych przez NIK uszczupleń były jednak
ograniczone. Windykacja należała do zadań innych jednostek i organów państwa, w tym do
jednostek takich jak urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, dysponenci
środków budżetowych itp.

Tabela 10
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Część uszczupleń nie mogła być w ogóle dochodzona ze względu na przedawnienie
stwierdzonych roszczeń, sytuację finansową lub prawną dłużników uniemożliwiającą
windykację oraz inne, uzasadnione okoliczności. Niektórzy wierzyciele odstępowali w
całości lub w części od dochodzenia swych należności.
Poza kwotami uszczupleń, jednostki organizacyjne NIK stwierdziły w 1997 r. także
inne nieprawidłowe wydatki i należności (tj. udokumentowane w toku postępowania
kontrolnego kwoty należne lub wydatkowane w wyniku działań podejmowanych
z naruszeniem zasad celowości lub gospodarności, a nie będące uszczupleniami) w łącznej
kwocie wynoszącej 3.575.119.414 zł., z czego kwota 2.329.561.258 zł dotyczyła budżetu
państwa.
Działalność kontrolna NIK przyniosła w 1997 r. wymierne i udokumentowane
korzyści finansowe. W wyniku działania Izby odzyskano środki finansowe lub zabezpieczono
(poprzez zajęcie kont bankowych, hipotek i innego majątku) na łączną kwotę
1.374.416.433 zł.*
-

Dane dotyczące kwot odzyskanych lub zabezpieczonych w wyniku działań

NIK w 1996 r. i 1997 r.
w 1997 r.

w 1996 r.

1.374.416.433

126.469.988

- budżetu państwa

784.185.076

83.171.123

- gospodarki pozabudżetowej

10.813.951

2.865.151

- budżetów samorządowych

8.714.377

1.974.626

- państwowych funduszy celowych

31.971.908

11.593.301

- samorządowych funduszy celowych

56.462

-

17.033.977

19.612.943

26.585.834

1.406.852

Kwoty odzyskane lub zabezpieczone ogółem
w tym odzyskane dotyczące przede wszystkim:

- państwowych osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
- agencji gospodarczych z udziałem
kapitału państwowego
*

Znaczna część kwot odzyskanych dotyczyła kontroli przeprowadzonych w roku 1996., z których faktyczne
efekty finansowe uzyskano w 1997 r.

Tabela 11
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Największe wyegzekwowane kwoty dotyczyły należności podatkowych i opłat z
tytułu dzierżawy i nabycia nieruchomości. Poniżej przedstawiona tabela zawiera dane
dotyczące najwyższych kwot odzyskanych w 1997 r. w wyniku działań Izby.
-

Dane dotyczące najwyższych kwot odzyskanych w wyniku działań NIK

1996 r. i 1997 r.
Symbol kontroli

Kwoty
Tytuł kontroli

Jednostka

odzyskane Opis
w zł

organizacyjna

Zarządzanie rezerwami dewizo- 596.000.000 Kwota

P/96/020
Dep.

Finansów wymi przez Prezesa Narodowego

i Bankowości

Banku

Polskiego

i

Ministra

odzyskana

budżetu

państwa.

na

rzecz

Informacja

o wynikach kontroli poufna

Finansów
P/97/185

Efektywność

zakupów

Del. Katowice

i

oraz

urządzeń

maszyn 64.240.000 Wyegzekwowanie przez ZUS

technologii

w górnictwie węgla kamiennego

i Urząd Skarbowy zaległych
należności

podatkowych

od

Bytomskiej Spółki Węglowej
Działania na rzecz ograniczenia 56.464.816 Kwota

P/96/018
Dep.

Finansów zadłużenia

i Bankowości

i

zagranicznego

odzyskiwania

należności

budżetu

odzyskana
państwa.

na

rzecz

Informacja

o wynikach kontroli poufna

zagranicznych Skarbu Państwa
przez

Działalność

Del. Wrocław

Rolnej Skarbu Państwa w zakresie

Agencję

zagospodarowania mienia Zasobu

Oddział Wrocław

WRSP i nadzoru sprawowanego

należności z tytułu dzierżawy

nad mieniem wydzierżawionym

i nabycia nieruchomości

P/97/125
Dep.

Wykonanie
Zdrowia w 1996

i Kultury Fizycznej Fundusz

r.

Agencji

Własności 18.808.762 Wyegzekwowanie

P/96/098

Własności

Rolnej
zaległych

finansowego 18.686.880 Odzyskanie kwot przez PFRON

planu
przez

Państwowy

Rehabilitacji

Osób

w wyniku działań egzekucyjnych i windykacyjnych

Niepełnosprawnych
P/96/068
Dep.

Gospodarowanie

przez

Urząd 9.230.000

Zdrowia Kultury Fizycznej i Turystyki

Wynegocjowanie przez Urząd
Kultury Fizycznej i Turystyki
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Symbol kontroli
Jednostka

Kwoty
Tytuł kontroli

odzyskane Opis

organizacyjna

w zł
korzystniejszego

poziomu

cymi z dopłat do stawek w grach

oprocentowania

środków

liczbowych

z dopłat do gier losowych

i Kultury Fizycznej środkami finansowymi pochodzą-

P/96/052

Funkcjonowanie

podmiotów 9,009,000

Odzyskanie przez Elektrownię

Del. Wrocław

gospodarczych w sferze obrotu

Turów w Bogatyni od Polskich

energią elektryczną oraz obsługa

Sieci Elektroenergetycznych SA

indywidualnych odbiorców energii

zaległych należności umownych

elektrycznej
Agencji

Własności 6.938.000

Wyegzekwowanie

przez

P/96/098

Działalność

Del. Olsztyn

Rolnej Skarbu Państwa w zakresie

Agencję

Własności

zagospodarowania mienia Zasobu

Oddział

Olsztyn

WRSP i nadzoru sprawowanego

z tytułu dzierżawy i wykupu

nad mieniem wydzierżawionym

mienia

Rolnej
zaległości

Działania kontrolne i pokontrolne Izby przyczyniły się również do zabezpieczenia
środków finansowych lub materialnych w wysokości 476.429 tys. zł w celu odzyskania
należności podatkowych dla budżetu państwa. Dotyczyły one kontroli pn. „Efektywność
zakupu maszyn i urządzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego”.
Poniżej przedstawiona tabela prezentuje te zabezpieczenia.

Tabela 12 - Kwoty zabezpieczone w wyniku działań NIK w 1997 r.

Symbol
kontroli

Kwoty
zabezpieczone

Tytuł kontroli

Opis

w zł
P/97/185

"Efektywność

Del. Katowice maszyn

i

technologii

zakupu 476.429.220,61

urządzeń
w

oraz

górnictwie

węgla kamiennego"

Zabezpieczenie majątku
Bytomskiej
Węglowej

Spółki
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w tym:
Działania ZUS
36.062.643,00

Zajęcie kont bankowych

237.805,80

Zajęcie hipoteczne

300.110.771,81

Ustanowienie

hipoteki

przymusowej
Działania Urzędu Skarbowego
110.000.000,00

Zajęcie

rachunku

bankowego
18.000,00

Zajęcie samochodu

30.000.000,00

Zajęcie zapasów węgla

Wykonanie budżetu państwa
Ocena

Najwyższej

Izby

Kontroli

dotycząca

wykonania

budżetu

państwa

w poszczególnych częściach była zróżnicowana.
Pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa wyraziła Izba wobec tych
wykonawców budżetu, w działaniach których nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a
także, u których widoczna była poprawa gospodarowania środkami i przestrzegania
dyscypliny budżetowej.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa:*
- w części 56 - Polska Agencja Prasowa,
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- w części 85/19 - woj. gdańskie,
- w części 85/33 - woj. koszalińskie.
Z uwagi na występujące po raz pierwszy pozytywne tendencje w działalności
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Izba przyjęła do wiadomości wykonanie
planu finansowego Funduszu za 1996 r., pomimo stwierdzenia istotnych nieprawidłowości.
Oceniając dochody budżetu państwa w 1996 r. NIK stwierdziła, że nie wykorzystano
wszystkich możliwości osiągnięcia wyższych dochodów budżetu państwa, o czym świadczyły
m.in. następujące fakty:
- zaległości podatkowe i niepodatkowe, które na koniec 1996 r. stanowiły 8,0% dochodów
zrealizowanych przez budżet państwa. W wielkości tej 7,6% dotyczyło zaległości
państwowych jednostek budżetowych wobec organów podatkowych z tytułu potrąceń ze
wzajemnej bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa,
- udzielone w 1996 r. zwolnienia, ulgi i obniżki w podatku dochodowym od osób prawnych
wynoszące 39,1% pozyskanych dochodów z tego podatku,
- złe oszacowanie skutków darowizn odliczonych z podatku dochodowego od osób fizycznych,
które w 1996 r. były wyższe o około 600 mln zł od wielkości uprzednio przewidywanej.
Oceniając wydatki budżetu państwa w 1996 r. Izba stwierdziła, że nie podjęto
w 1996 r. skutecznych działań dyscyplinujących dysponentów do realizacji wydatków
w granicach kwot określonych w planach finansowych. Zobowiązania wymagalne jednostek
budżetowych na koniec grudnia 1996 r. wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia 1995 r.
o 35,7%.
Zrealizowany niedobór budżetu państwa wyniósł 9.167,2 mln zł, tj. 90,2% kwoty
przewidzianej w budżecie po zmianie.
Wyższe od zakładanych wpływy z otrzymanych kredytów zagranicznych i mniejsze
spłaty kredytów zaciągniętych spowodowały, że finansowanie krajowe niedoboru było
o 14,9% niższe od założeń ustawy budżetowej.
Podkreślić należy, że kwota faktycznego deficytu była niższa w założeniach ustawy
budżetowej i budżetu po zmianach od kwoty planowanej, przy równoczesnym wzroście

*

Uzasadnienie negatywnej oceny wykonania budżetu państwa Polskiej Agencji Prasowej woj. gdańskiego
i woj. koszalińskiego omówiono na stronach 74-75 niniejszego Sprawozdania.
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zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych. Zatem uwzględniając zobowiązania
wymagalne, faktyczny deficyt wyniósł 12.159,9 mln zł.
Zadłużenie budżetu państwa na koniec 1996 r. wzrosło nominalnie o 10,9%,
a w ujęciu realnym obniżyło się o 6,4%. Zadłużenie zagraniczne stanowiło 57,1% ogólnej
kwoty zadłużenia (w 1995 r. - 60,5%).
W porównaniu do 1995 r. wydatki na obsługę zadłużenia budżetu państwa wzrosły
o 0,3% w ujęciu nominalnym, a w ujęciu realnym obniżyły się o 16,4%.
Działania wielu wojewodów na rzecz likwidacji zobowiązań wymagalnych (wzrost
o 55,7%) i zobowiązań długoterminowych (wzrost o 22,3%) nie były dostateczne. W 32
województwach wojewodowie nie dokonali zmian na etapie planowania, a w pozostałych 9
dokonano zwiększeń o 31.121 tys. zł.

Izba stwierdziła 508 przypadków naruszenia dyscypliny budżetowej w 45
województwach, dotyczących głównie: zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązań, które
przekraczały plan finansowy jednostek, naruszania zasad, form i trybu postępowania przy
udzielaniu zamówień publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14) oraz niezgodnego z przeznaczeniem
wykorzystania środków z rezerw budżetowych, dotacji i państwowych funduszów celowych
(art. 57 ust. 1 pkt 5).
Najwyższa Izba Kontroli ponownie zwróciła uwagę na niewykonanie przez ministrów
nadzorujących państwowe fundusze celowe delegacji ustawowej, określonej w art. 18 ust. 6
ustawy - Prawo budżetowe, odnośnie wydania przepisów wykonawczych (rozporządzeń)
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszy. Badania kontrolne
wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami poszczególnych funduszy
celowych, zwłaszcza w zakresie niepełnej ewidencji osób i podmiotów zobowiązanych do
świadczeń na rzecz funduszy, oraz nienależytego egzekwowania zaległości we wpłatach.
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły też opóźnień w wydawaniu przez
właściwych ministrów aktów wykonawczych regulujących szczegółowe zasady i tryb
udzielania i rozliczania dotacji. W rezultacie dotowanie, a zwłaszcza rozliczanie dotacji,
odbiegało od zasad przyjętych w aktach prawnych wydanych w późniejszym terminie.
Ponadto przy dotowaniu i rozliczeniach nie przestrzegano wymogów ustawowych.
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W zakresie wykorzystania dotacji budżetowych dla gmin, Izba stwierdziła
niesporządzanie lub nieaktualizowanie obowiązujących planów finansowych, wykorzystanie
otrzymanych

środków

niezgodnie

z

przeznaczeniem,

oraz

nieterminowy

zwrot

niewykorzystanych dotacji.
Ujawniono przypadki wykorzystywania przez dysponentów części budżetowych,
przyznanych przez Parlament środków na inne cele, niż zapisano to w ustawie budżetowej.
Dotyczyło

to

przede

wszystkim

finansowania

wydatków

bieżących

ze

środków

przeznaczonych na inwestycje, np. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji - część 47 oraz
Kancelarii Prezydenta - część 01, kwoty ustalone w ustawie budżetowej na 1996 r. na
inwestycje, zużyto na cele inne niż zdecydował Sejm.

Wykonanie założeń polityki pieniężnej
NIK, mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne,
wywierające istotny wpływ na przebieg realizacji celów wynikających z uchwały Sejmu RP
w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1996 r., uznała że końcowe efekty działań zarówno
Narodowego Banku Polskiego, jak i Ministra Finansów należy ocenić pozytywnie.
Ujawnione w toku kontroli uchybienia i nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na
ostateczne wyniki realizacji założeń polityki pieniężnej.
Realizacja zadań gospodarczych przebiegała w warunkach pogarszającej się
koniunktury

gospodarczej w krajach Europy Zachodniej, zmian w relacjach kursu

walutowego między marką niemiecką i dolarem amerykańskim, a także w warunkach
niekorzystnego wzrostu

cen światowych. M.in. skutkiem powyższych uwarunkowań

zewnętrznych był rekordowo wysoki (pięciokrotnie wyższy niż w 1995 r.) deficyt obrotów
handlowych z zagranicą.
W stosunku do założeń przyjętych uchwałą Sejmu RP, a także założeń ustawy
budżetowej na 1996 r., w polityce pieniężnej wystąpiły jednak w analizowanym roku
niekorzystne odchylenia.
Nie został zrealizowany podstawowy cel, tj. ograniczenie poziomu inflacji do 17%.
Jednakże

różnica między prognozowanym a faktycznym średniorocznym wzrostem cen

wyniosła zaledwie 0,1 pkt procentowego.
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Przekroczenie w stosunku do założeń, realnego wzrostu kredytów dla sektora
niefinansowego miało wpływ na wyższy przyrost podaży pieniądza. W ocenie Najwyższej
Izby Kontroli, działania podejmowane przez NBP nie doprowadziły do utrzymania zarówno
podaży pieniądza ogółem, jak i popytu na kredyty ze strony sektora niefinansowego,
w granicach określonych w uchwale Sejmu RP.
Na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych spółdzielczego sektora bankowego
wykorzystano jedynie 24,7% przeznaczonych na ten cel środków. Przyczynami niepełnego
wykorzystania przewidzianych środków na proces restrukturyzacji banków spółdzielczych
w 1996 r. były m.in. nieprawidłowo sporządzone wnioski i późne ich złożenie.
Przekształcenia własnościowe
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku Nr 12 do ustawy budżetowej na rok
1996 z dnia 1 lutego 1996 r. określił „Kierunki prywatyzacji majątku państwowego
w 1996 r.”. Działania Rządu w sferze prywatyzacji miały być nakierowane na: wzmocnienie
ożywienia gospodarczego, podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej
gospodarki, wypracowanie koncepcji rozdysponowania posiadanych przez państwo zasobów
majątku, rozpoczęcie prac nad uruchomieniem nowych programów prywatyzacyjnych,
przyspieszenie rozwoju rynku kapitałowego i zwiększenie zaangażowania kapitału
zagranicznego.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie przedsięwzięć wynikających
z „Kierunków prywatyzacji majątku państwowego w 1996 r.”*
W 1996 r. wykonano większość zadań określonych w „Kierunkach prywatyzacji”.
W ocenie tej uwzględniono fakt, że nastąpiło ożywienie gospodarcze i zwiększenie
zaangażowania kapitału zagranicznego oraz odnotowano dalszy postęp w prywatyzacji
gospodarki narodowej, zwłaszcza w strukturze własnościowej sektora publicznego.
Uwagi krytyczne Izby dotyczyły niewykonania zadania dotyczącego objęcia
prywatyzacją kapitałową ok. 90 przedsiębiorstw oraz zamiany wierzytelności na akcje w ok.
70 przedsiębiorstwach, a także stwierdzonych pojedynczych przypadków nieprawidłowości:
- w prywatyzacji kapitałowej, przy sprzedaży akcji Banku Śląskiego S.A. i WBK S.A.,

*

Badania kontrolne w tym zakresie przeprowadzono w ramach kontroli wykonania budżetu państwa w 1996
r. oraz kontroli przekształceń własnościowych w gospodarce narodowej w 1996 r.
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- w działalności organów założycielskich w prywatyzacji bezpośredniej i likwidacji
przedsiębiorstw z przyczyn ekonomicznych,
- niskiej efektywności we wdrażaniu kontraktów menedżerskich,
- opóźnień we wprowadzaniu akcji NFI do obrotu giełdowego.
Od rozpoczęcia procesów prywatyzacyjnych do końca 1996 r., przekształceniami
własnościowymi objęto 5.585 przedsiębiorstw państwowych, tj. 64,0% stanu z czerwca
1990 r. (w 1996 r. 379). W ciągu 6 lat zakończono prywatyzację 1.886 podmiotów (w 1996 r.
305). W jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (jsSP) przekształcono w ww. okresie 1.228
przedsiębiorstw państwowych (w 1996 r. 152).

Stabilizacja ekonomiczna gospodarki sprzyjała napływowi kapitału zagranicznego.
Od początku okresu transformacji do końca 1996 r. napłynęło do Polski w formie inwestycji
bezpośrednich 12 mld dolarów USA (inwestycje o wartości powyżej 1 mln dolarów USA),
w tym 5,2 mld dolarów USA w 1996 r. Udział kapitału zagranicznego w finansowaniu
inwestycji zrealizowanych w 1996 r. ocenia się na ok. 20%, wobec 13% w 1995 r.
Większość działań dotyczących prywatyzacji kapitałowej, podejmowanych w 1996 r.
przez Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra Skarbu Państwa, Izba oceniła
pozytywnie.

Stwierdzono

jednak

pojedyncze

przypadki

działań

nielegalnych,

niegospodarnych, niecelowych i nierzetelnych, na skutek:
- naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych podczas wyboru firm doradczych,
- naruszenia ustawy Prawo budżetowe oraz Kodeksu cywilnego, przez podpisanie aneksu do
umowy z inwestorem strategicznym, dotyczącej prywatyzacji jsSP,
- niestarannego sprawdzania wiarygodności inwestorów oraz źródeł pochodzenia środków,
z których finansowane były transakcje kupna akcji prywatyzowanych spółek.
Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych
Wyniki kontroli NIK wskazały na niekorzystne warunki działania państwowych
podmiotów gospodarczych, utrudniające im restrukturyzację i przekształcenia przy
równoczesnym utrzymującym się obciążeniu państwa dotacjami, bądź tolerowaniu
niewywiązywania się przez te podmioty ze zobowiązań wobec budżetu i funduszy celowych.
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W tej dziedzinie skontrolowano m.in. gospodarowanie środkami trwałymi
w państwowych podmiotach gospodarczych.
Stwierdzono, że badane podmioty w sposób powolny dostosowywały gospodarowanie
środkami trwałymi do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej. Zadecydował o tym
głównie mały zakres pozyskiwania nowoczesnych środków trwałych oraz powolne tempo
pozbywania się zbędnych i wyeksploatowanych składników majątkowych.
Niedostateczna redukcja zasobu zbędnych środków trwałych w znacznym stopniu
wynikała z małego popytu na te składniki majątkowe, które z reguły były zużyte i
przestarzałe pod względem technicznym. W związku z powyższym wiele przetargów, których
koszty były wysokie, nie kończyło się pożądanym rezultatem z powodu braku nabywców lub
zaoferowania niedostatecznie atrakcyjnych warunków finansowych (np. cena i termin
płatności) nabycia danej ruchomości bądź nieruchomości.
Dodatkowym utrudnieniem w pozbywaniu się zbędnych składników majątkowych
była sztywność reguł ich sprzedaży, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków
trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.
Brak funduszy na finansowanie bieżącej działalności skłaniał przedsiębiorstwa
państwowe do dokonania szybkiej sprzedaży niewykorzystywanych środków trwałych,
szczególnie wówczas, gdy ponoszono wysokie koszty ich utrzymania. Postępowano w ten
sposób nawet kosztem uzyskania niższych korzyści finansowych i naruszenia przepisów
powyższego rozporządzenia Rady Ministrów.
Izba uznała za konieczne - z punktu widzenia długoterminowych interesów
przedsiębiorstw państwowych - przyspieszenie procesu pozbywania się zbędnych środków
trwałych (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), a tym samym przyspieszenia dostosowania
tych podmiotów do warunków gospodarki rynkowej. Realizacja tego celu będzie
korzystna pomimo

uzyskania

niższych

przychodów

ze

sprzedaży

poszczególnych,

niewykorzystywanych środków trwałych.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli - celowe byłoby uelastycznienie zasad zbywania
zbędnych środków trwałych oraz stworzenie możliwości uiszczenia należności w ratach.
Do ważniejszych kontroli zaliczyć należy także kontrolę działalności organów
państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do upadłości Spółki.
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W ocenie NIK, krytyczne położenie, które doprowadziło do upadłości Stoczni
Gdańskiej w 1996 r., było konsekwencją wielu okoliczności i zdarzeń, mających miejsce
zwłaszcza w ostatnich 10 latach. W świetle wyników kontroli, odpowiedzialność za
dopuszczenie do upadłości Stoczni Gdańskiej można przypisać (w różnym stopniu)
wszystkim, którzy mieli wpływ na jej losy i funkcjonowanie, a więc zarówno członkom
rządów, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji o likwidacji Stoczni bądź byli wobec niej
bierni oraz przedstawicielom administracji państwowej sprawującym nadzór właścicielski
nad Spółką, jak również kolejnym organom statutowym przedsiębiorstwa, a następnie Spółki.
Izba skontrolowała również działalność spółki „Telewizja Polska” S.A. w zakresie
gospodarowania

środkami

finansowymi

na

realizację

zadań

programowych,

promocyjnych i inwestycyjnych. Kontrolę podjęto z inicjatywy grupy senatorów RP.
Badania kontrolne ujawniły niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie przez spółkę
TVP S.A. środków finansowych oraz nieprzestrzeganie obowiązku wywiązywania się
z zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa.
Stwierdzono, że Zarząd TVP S.A. upoważnił ponad 200 osób do dysponowania
środkami finansowymi telewizji publicznej, nie zapewniając sobie możliwości kontroli
decyzji podejmowanych przez pełnomocników. W rezultacie braku nadzoru nad
wykorzystywaniem udzielonych pełnomocnictw, były one przekraczane, bez żadnych
konsekwencji ze strony Zarządu TVP S.A. Podejmowane działania w celu stworzenia nowych
zasad prawnych funkcjonowania Spółki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dlatego też
nadal obowiązywało wiele przepisów ustalonych dla państwowej jednostki organizacyjnej
Polskie Radio i Telewizja, a szereg ważnych dziedzin działalności funkcjonowało bez
niezbędnych regulacji prawnych.
Badania kontrolne funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sferze obrotu
energią elektryczną wykazały, że zasadniczym czynnikiem negatywnie wpływającym na
funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w sferze hurtowego obrotu energią elektryczną,
był źle zorganizowany system stanowienia cen. Umożliwił on ukształtowanie się praktyki
doraźnego i indywidualnego ustalania cen dla poszczególnych podmiotów, a więc w sposób
odmienny od założeń określonych w corocznie publikowanych zasadach. W znacznym
stopniu utrudniało to obiektywną ocenę efektów ekonomicznych osiąganych przez
poszczególne podmioty sektora elektroenergetyki oraz powodowało niestabilność warunków
ich funkcjonowania.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niezadowalające było tempo działań
komercjalizacyjnych

i

restrukturyzacyjnych

przedsiębiorstw

elektroenergetyki,

co

przyczyniało się do opóźnień w prywatyzacji tego sektora gospodarki. Na jakość obsługi
indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, negatywnie rzutowała przestarzałość
technologiczna urządzeń elektroenergetycznych oraz nie zawsze właściwa ich eksploatacja.
W konsekwencji występowały zjawiska dostarczania odbiorcom energii o niewłaściwych
parametrach oraz zakłócenia w ciągłości dostaw.
Finanse publiczne
Wyniki kontroli działalności Ministra Finansów i urzędów skarbowych w zakresie
poboru podatku od towarów i usług oraz realizacji dochodów budżetu państwa
z podatku akcyzowego, wykazały wiele nieprawidłowości zarówno utrudniających
podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej, jak i mogących stanowić przesłanki do
powstawania korupcji.
Nieprawidłowości te miały swe źródło:
- w nieprecyzyjnych, niespójnych wewnętrznie i systemowo, nadmiernie drobiazgowych oraz
permanentnie zmiennych przepisach prawa;
- niewłaściwym stosowaniu przez aparat skarbowy przepisów pozwalających na udzielanie ulg
i zwolnień podatkowych tzw. „uznaniowych”;
- braku kontroli i analizy skutków gospodarczych i społecznych wynikających z uchwalania
coraz to nowych ulg „systemowych” w podatkach.
Zasady obliczania, dokumentowania obrotu, uiszczania i zwrotu podatku od towarów
i usług reguluje zarówno ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. (siedem razy nowelizowana do
końca 1997 r.), jak i kilkadziesiąt aktów wykonawczych, zmienianych nawet kilkakrotnie
w ciągu roku (od II półrocza 1993 r. do 1996 r. Minister Finansów wydał 56 aktów
wykonawczych dotyczących tylko tego podatku). Akty te regulują tak zasadnicze dla samej
istoty tego podatku kwestie jak: stawki, warunki naliczania i zwrotu podatku, zasady

rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych, obowiązkowe deklaracje podatkowe itp.
Wielokrotna ich nowelizacja sprawia, iż ustalenie przez podatnika - przedsiębiorcę stanu
prawnego obowiązującego w momencie płacenia podatku VAT jest niezmiernie trudne.
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W tej sytuacji Ministerstwo Finansów usiłowało braki w prawie „uzupełniać” pismami
i różnego rodzaju „wyjaśnieniami”. Jak wykazała kontrola NIK - w jednej sprawie
zajmowano różne, często przeciwstawne stanowiska. Od podatników i organów skarbowych
napłynęło do Ministerstwa Finansów 19,5 tys. różnego rodzaju zapytań, a z 11-12 tych spraw
podatkowych rozpatrywanych rocznie przez NSA - 40% dotyczyło tego podatku.
Wielokrotne zmiany tych aktów nie ograniczały się tylko do zmiany stawek, lecz
także dotyczyły zakresu, techniki i formy płatności podatku. Zarządzenia Ministra Finansów,
wydawane na podstawie upoważnień ustawy, przyznawały ulgi i zwolnienia podmiotowe
oparte na przesłankach uznaniowych, mimo że ustawa tego typu zwolnień nie przewiduje.
W tym stanie rzeczy uzasadnione wydaje się postulowanie opracowania projektu
nowej ustawy, dostosowanej do kryteriów określonych w art. 217 nowej Konstytucji,
a dotyczących nakładania podatków i innych danin publicznych, określenie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków.
Badania realizacji dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego wykazały,
że w większości upoważnionych rozporządzeniem Ministra Finansów urzędów skarbowych,
procedury wydawania podmiotom gospodarczym banderol podatkowych i legalizacyjnych,
odbywały się z naruszeniem obowiązującej ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie. Działania naruszające przepisy polegały m.in. na:
- wydawaniu pozytywnych decyzji bez sprawdzenia koncesji na prowadzenie działalności
i braku wpłat należności odpowiadającej wartości nabywanych banderol oraz przy
zdezaktualizowanej dokumentacji,
- żądaniu

od

podatników

nieprzewidzianych

ustawą

dokumentów,

bądź

też

na

nieegzekwowaniu od wnioskodawców załączania do wniosków załączników wymaganych
ww. ustawą.

Izba stwierdziła, iż sama procedura wydawania banderol legalizacyjnych, określona
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów
znakami akcyzy, w odniesieniu do wydawania banderol w niewielkich ilościach, jest
nadmiernie sformalizowana, a koszty zaangażowania pracowników szczególnego nadzoru
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podatkowego, przewyższają w niejednym przypadku wartość podatku oraz towarów objętych
akcyzą.
W związku z powyższymi ustaleniami, Najwyższa Izba Kontroli uznała za potrzebne
podjęcie przez Ministra Finansów działań polegających na nowelizacji rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy
w celu uproszczenia procedury wydawania niewielkich ilości banderol legalizacyjnych.
Do ważniejszych kontroli zaliczyć należy również badanie wypłat firmom
zarządzającym, rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem
narodowych funduszy inwestycyjnych.
Zarządy 10 spośród 11 skontrolowanych NFI wypłaciły firmom zarządzającym ich
majątkiem w okresie od lipca 1995 r. do grudnia 1996 r. roczne ryczałtowe wynagrodzenie
zawyżone o 3,2 mln dolarów USA (7,7 mln zł według średniego kursu w ww. okresie).
Badania kontrolne wykazały również niezabezpieczenie w umowach o zarządzanie
interesu Funduszy. Niespójnie i nieprecyzyjnie określono w nich postanowienia dotyczące
daty, od której należało naliczać

wynagrodzenie. Również

Ministerstwo Przekształceń

Własnościowych przekazało zarządom i radom nadzorczym wszystkich NFI

pismo

zawierające błędną interpretację umów o zarządzanie, według której, dopuszczalne było
wypłacanie firmom zarządzającym rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie od
daty alokacji do funduszy IV transzy akcji spółek parterowych.
Izba uznała, że Zarządy 10 NFI, w których stwierdzono wypłacenie zawyżonego
rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie, powinny wyegzekwować od firm
zarządzających nadpłacone kwoty.

Administracja rządowa i samorządowa
W 1997 r. kontrolą objęto m.in. wydawanie aktów wykonawczych do ustaw przez
organy administracji rządowej i Prezesa NBP.
Izba stwierdziła, że naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz Prezes
Narodowego Banku Polskiego, nie w pełni wywiązywali się z konstytucyjnego obowiązku
zapewnienia wykonania ustaw, poprzez wydanie aktów wykonawczych. Stwierdzono
bowiem, że spośród objętych sprawdzeniem 687 obligatoryjnych upoważnień zawartych
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w 136 ustawach ogłoszonych w wymienionym okresie, nie zrealizowanych zostało 141 z nich
(ok. 20%). W większości skontrolowanych urzędów występowały także przypadki
wydawania aktów wykonawczych wiele miesięcy, a nawet lat od wejścia w życie ustaw
zawierających obligatoryjne upoważnienia.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli zarówno niewydanie aktów wykonawczych
stanowiących

realizację

obligatoryjnych

upoważnień,

jak

też

wydawanie

ich

z kilkumiesięcznym opóźnieniem po wejściu w życie ustaw zawierających stosowne
upoważnienia, uniemożliwia harmonijne funkcjonowanie regulacji prawnej, jaką tworzą
ustawa oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
Przykładem takiej sytuacji było niewykonanie przez Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej, pomimo upływu 5 lat od daty wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.), zawartego w niej
upoważnienia dotyczącego określenia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, sposobu
ustalania odpłatności za świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym do bezpłatnej
opieki zdrowotnej. W ocenie NIK niewydanie aktu wykonawczego na podstawie
wymienionego upoważnienia spowodowało, że ceny za usługi świadczone przez zakłady
opieki zdrowotnej kształtowały się na niewspółmiernie niskim poziomie w relacji do
ponoszonych przez nie kosztów.
Zbadano także uwłaszczenia państwowych osób prawnych na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Proces uwłaszczania, mimo upływu ponad siedmiu lat, nie został zakończony, jego
zaawansowanie można ocenić na 80-90%. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli realizacja
przepisów ustawy była w przeważającej liczbie przypadków zgodna z prawem. W niektórych
przypadkach stwierdzono jednak wiele działań niezgodnych z ww. ustawą, kodeksem
postępowania administracyjnego oraz innymi aktami prawnymi. Największe zastrzeżenia
jednak budziła niedostateczna staranność działania organów administracji, w szczególności
przy egzekucji należności Skarbu Państwa.
Na

nie

zawsze

sprawny

przebieg

realizacji

ustawy

duży

wpływ

miała

niejednoznaczność jej niektórych przepisów oraz związane z nimi wytyczne i orzeczenia
organów wyższego stopnia i sądów - nie zawsze jednolite i konsekwentne. Dotyczyło to
zwłaszcza przepisu art. 2 ust. 3 ww. ustawy stanowiącego, że w decyzji uwłaszczeniowej
wojewody określa się również warunki użytkowania wieczystego z zachowaniem zasad
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określonych w art. 236 Kodeksu cywilnego. W ponad połowie urzędów przepis ten był
rozumiany jako zobowiązanie do określenia w decyzji jedynie okresu użytkowania
wieczystego, natomiast zdaniem NIK z przepisu tego wynika także konieczność określenia
przez wojewodę opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
Ustalenia kontroli dotyczące realizacji omawianej ustawy skłoniły Izbę do
sformułowania wniosków o charakterze systemowym.
Przede wszystkim niezbędne jest zadbanie o to, by akty prawne operowały językiem
precyzyjnym, jednoznacznie wskazywały na właściwość organów, rozstrzygały sprawy
rozliczeń finansowych.
Konieczne jest działanie z większą konsekwencją w sprawie egzekucji zobowiązań.
System, w którym dłużnicy mogą zasadnie liczyć na umorzenie zobowiązań zachęca do
zalegania ze spłatami, stawia w gorszej sytuacji tych, którzy uczciwie spłacają długi, promuje
brak poszanowania prawa i działania nierzetelne.
Realizacja przedsięwzięć uwłaszczeniowych wymaga szczególnych form nadzoru. Nie
jest to możliwe bez prowadzenia odpowiednio szczegółowej ewidencji, której prowadzenie
zmniejszałoby jednocześnie prawdopodobieństwo popełniania błędów. Celowe byłoby
prawne zobowiązanie właściwych organów administracji publicznej do prowadzenia takiej
ewidencji i sprawozdawczości (obecnie wojewodowie robią to wg uznania), uwzględniającej
szczególnie wartość przekazywanego majątku.

Z przeprowadzonej po raz kolejny kontroli realizacji inwestycji centralnych
wynikało, że planowanie i wydatkowanie środków finansowych, ustalonych w ustawie
budżetowej na 1996 r., na realizację inwestycji centralnych, było dokonywane w większości
przypadków z naruszeniem obowiązujących zasad i przepisów prawnych, regulujących tę
sferę gospodarki narodowej.
W dalszym ciągu inwestycje realizowano w sposób przewlekły, mało efektywny i przy
braku zachowania racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi.
Główną przyczyną tego negatywnego zjawiska był brak właściwego nadzoru,
ze strony dysponentów środków budżetowych i inwestorów bezpośrednich, inwestycji
centralnych, w zakresie prawidłowego przygotowania inwestycji do realizacji.
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Dysponenci środków budżetowych, przekazując dotacje budżetowe na inwestycje
centralne, najczęściej nie upewniali się, czy inwestorzy posiadają aktualne i zatwierdzone
założenia techniczno-ekonomiczne lub tolerowali ten brak, nie przestrzegając postanowień
§ 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie
szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.
Konsekwencją braku aktualności założeń techniczno-ekonomicznych było tolerowanie
zmian, w długotrwałym, często wieloletnim procesie inwestycyjnym, wprowadzanych
samodzielnie przez inwestorów, przyszłych użytkowników, a nawet wykonawców
i finansowanie wynikających stąd niekontrolowanych wzrostów wartości kosztorysowej.
Dysponenci środków budżetowych wykazywali brak odpowiedniego zainteresowania
prawidłowością planowania wydatków budżetowych, nie analizując prawdziwości danych
podawanych przez inwestorów we wnioskach o przyznanie dotacji budżetowych na realizację
inwestycji w poszczególnych latach. Nieprawidłowe planowanie wydatków inwestycyjnych
oraz nieterminowe przekazywanie dotacji budżetowych, spowodowało na niektórych
inwestycjach wystąpienie okresowych braków środków inwestycyjnych lub ich nadmiar,
nieadekwatne do stopnia przygotowania inwestorów do realizacji robót lub dokonania
zakupów inwestorskich.
Ustalenia kontroli udzielania zamówień publicznych przez gminy wskazały, że
naruszenia przepisów ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych występowały nieomal
we wszystkich gminach objętych kontrolą. Skala tych nieprawidłowości była jednak
w poszczególnych gminach bardzo zróżnicowana.
Pomimo iż od ogłoszenia ustawy o zamówieniach publicznych do podjęcia przez NIK
kontroli realizacji jej postanowień przez jednostki samorządu terytorialnego upłynęło ponad
dwa lata, w kontrolowanych gminach nie stworzono sprawnie funkcjonującego systemu
udzielania zamówień publicznych. Stosowanie ustawy nastręczało gminom wiele kłopotów.
W wielu przypadkach, ustawy nie postrzegano jako aktu prawnego, umożliwiającego bardziej
efektywne wykorzystywanie posiadanych środków finansowych. Pracownicy kontrolowanych
gmin wskazywali natomiast na nadmierne - ich zdaniem - sformalizowanie i wydłużenie
procedur udzielania zamówień publicznych. Za przyczynę powstania nieprawidłowości
uznawano także niejasne sformułowanie wielu przepisów ustawy, co powodowało ich różne
interpretowanie w praktyce.
Edukacja, nauka, kultura
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W ramach zagadnień dotyczących oświaty i nauki, Izba skontrolowała m.in.
wykorzystanie środków finansowych przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych
na realizację projektów badawczych zamawianych (PBZ), będących jedną z form
finansowania ze środków budżetowych, badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
W świetle ustaleń kontroli, obecny sposób organizacji i finansowania badań w ramach
projektów badawczych zamawianych, nie zapewniał prawidłowego i efektywnego
wykorzystania przeznaczanych na ten cel środków, z punktu widzenia nauki i gospodarki.
Składały się na to wadliwe i niezgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania
systemowe, jak też nieprawidłowości realizacyjne, polegające głównie na nieprzestrzeganiu
obowiązujących zasad i kryteriów określonych w uchwałach Komitetu Badań Naukowych.
Komitet Badań Naukowych, podejmując finansowanie PBZ, odstąpił od określonej
wcześniej koncepcji tych projektów, zgodnie z którą miały one służyć rozwiązywaniu
najważniejszych problemów badawczych wynikających z polityki naukowej i naukowotechnicznej państwa. Faktycznie natomiast, zamawiane projekty badawcze podporządkowane
zostały rozwiązywaniu problemów resortowych i regionalnych zgłoszonych do KBN
w formie wniosków tematycznych przez poszczególne organy administracji państwowej.
Tak istotna zmiana formuły PBZ, nie wymagająca czynnego wpływu Komitetu na
kształtowanie

tematów

i

ukierunkowywanie

badań

naukowych,

doprowadziła

w

konsekwencji do znacznego zawężenia obszaru badań naukowych.
Komitet Badań Naukowych finansował PBZ w całości ze środków wydzielanych
w budżecie na naukę, co było niezgodne z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o utworzeniu KBN. Projekty te w obecnej formie - jako prace badawczo-rozwojowe
podejmowane na potrzeby organów administracji państwowej, mogą być bowiem co najwyżej
dofinansowywane ze środków znajdujących się w dyspozycji KBN. Część wydatków powinni
ponosić natomiast wnioskodawcy, jako odbiorcy wyników zgłoszonych projektów.
Z uwagi na coroczne sygnały w środkach masowego przekazu o tzw. „przeciekach”
informacji poufnych, o niewłaściwym zapewnieniu tajemnicy tematów egzaminacyjnych
została podjęta kontrola doraźna organizacji egzaminów wstępnych na studia w 1997 r.
Wyniki kontroli nie pozwoliły na potwierdzenie informacji o „przeciekach” w 1997 r., ale
wykazały pewne nieprawidłowości w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów.
Stwierdzono bowiem, że nie wszystkie kontrolowane uczelnie przestrzegały postanowień
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz.U. Nr 40
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z 1982 r., poz. 271 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 60/83 z dnia 29 czerwca 1983 r. Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z
wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową, wydanego na podstawie tej
ustawy. Nie wszystkie kontrolowane uczelnie przestrzegały postanowień ustawy z dnia 12
września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65 z 1990 r., poz. 385 ze zm.), jak
również zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie
określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów, wydanego
na podstawie tej ustawy.
Izba przeprowadziła również kontrolę doraźną organizacji egzaminów do szkół
ponadpodstawowych w 1997 r.
Do egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych każdego roku przystępuje
ponad 300 tysięcy młodzieży. Corocznie w okresie trwania tych egzaminów dochodzą
sygnały o uchybieniach w ich organizacji.
Wyniki kontroli potwierdziły pewne nieprawidłowości w przygotowaniu i organizacji
tych egzaminów. Dotyczyły one przestrzegania zasad ochrony tajemnicy służbowej,
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej
i służbowej (Dz.U. Nr 40 z 1982 r., poz. 271 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 60/83 z dnia 29
czerwca 1983 r. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i sposobu
postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową, wydanego
na podstawie tej ustawy. Podkreślenia wymaga, że rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 42 z 1992 r.,
poz. 186 ze zm.) nie reguluje w ogóle spraw poufności tematów egzaminacyjnych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaniechało wizytacji i doraźnych kontroli
w zakresie przygotowania egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, które
wynikały z regulaminu organizacyjnego MEN. Jedyne działania w tym względzie polegały na
przekazaniu (w dniu 10 kwietnia 1997 r.) zainteresowanym kuratoriom oświaty, autorskich
testów

badających

kierunkowe

uzdolnienia

i

predyspozycje

kandydatów

do

26

dwujęzycznych liceów ogólnokształcących, co przy 6525 szkołach ponadpodstawowych
w kraju stanowi nieznaczny procent.
W 23% kontrolowanych szkół egzaminy wstępne były niepełne, bowiem nie
obejmowały egzaminu z dodatkowego przedmiotu wybranego przez kandydata, co było
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niezgodne z postanowieniami §§ 15 i 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr 42, poz. 186 ze zm.).
NIK analizowała również zmiany zachodzące w organizacji działalności
dydaktycznej uczelni państwowych oraz badała gospodarowanie przez szkoły wyższe
środkami dotacji przydzielonymi w latach 1995-1996 z budżetu państwa.
Stwierdzono, że pomimo stałego zwiększania zakresu zadań dydaktycznych
realizowanych przez uczelnie państwowe, nie odnotowano stosownych zmian w zatrudnieniu
nauczycieli akademickich. W końcu 1995 r. w skali ogółu tych uczelni zatrudniano ich
zaledwie o 0,8% więcej, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W co piątej
z kontrolowanych uczelni występowały trudności z zapewnieniem w roku akademickim
1996/97, dla niektórych kierunków studiów obsady kadrowej, w pełni odpowiadającej
kryteriom określonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, a prowadzenie wykładów
powierzano niekiedy nawet asystentom. W rezultacie, w uczelniach nie były respektowane
postanowienia art. 102 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, określające dopuszczalne
normy

obciążenia

nauczyciela

akademickiego

prowadzeniem

zajęć

dydaktycznych

w godzinach ponadwymiarowych. Ponadto nauczyciele akademiccy podejmowali dodatkowe
zatrudnienie u innych pracodawców, o czym nie powiadamiali rektorów macierzystych
uczelni uchylając się od wypełniania obowiązku określonego w art. 103 ustawy
o szkolnictwie wyższym.
Koszty własne działalności dydaktycznej uczelni państwowych w badanym okresie
generalnie przewyższały przychody z tej działalności. W 1995 r. koszty te były średnio o 5%
wyższe od przychodów ogółem z działalności dydaktycznej. W 1996 r. sytuacja ta nie uległa
zasadniczej poprawie.
Wobec niedoborów finansowych, uczelnie państwowe zaprzestały odprowadzania na
scentralizowane rachunki właściwych ministerstw, odpisów amortyzacyjnych od posiadanego
majątku ruchomego. Dlatego też zgromadzone na tych rachunkach środki - przeznaczone na
dofinansowywanie zakupów inwestycyjnych uczelni finansowo słabszych - kierowane były
w całości do tych samych uczelni, które wcześniej środki te odprowadziły.
Izba wnioskowała o jak najszybsze wdrożenie udoskonaleń sposobu podziału dotacji
budżetowej na działalność dydaktyczną uczelni, a także o zmianę rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
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Najwyższa Izba kontroli badała także realizację zadań administracji rządowej
w zakresie zmiany wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych.
Stwierdzono, że ustalenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zostały
odniesione do pracowników państwowej sfery budżetowej. W tej sytuacji Minister Edukacji
Narodowej nie przeprowadzał oceny stanu regulacji wynagrodzeń pracowników jednostek
oświatowych prowadzonych przez gminy, w kontekście rozdysponowanych w 1997 r. kwot
subwencji na zadania oświatowe, ustaleń Trójstronnej Komisji oraz wydanego przez siebie
rozporządzenia z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
Badanie kontrolne wskazały konieczność usprawnień w planowaniu wydatków na
wynagrodzenia w celu dostosowania ich do wielkości i struktury zatrudnienia oraz zakresu
realizowanych zadań oświatowych.
Dlatego też NIK uznała za niezbędne dokonanie przez wojewodów, a w zakresie
zbiorczym przez MEN, oceny wdrożenia podwyżki płac i w oparciu o jej wyniki podjęcie
działań zapewniających dostosowanie wskaźników planistycznych w zakresie wynagrodzeń
do funkcjonującego systemu finansowania szkół i placówek prowadzonych przez
wojewodów.
Współpraca międzynarodowa
W 1997 roku Izba badała organizację procesu dostosowywania polskiego
prawa do standardów prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymiany towarowej,
a w szczególności dostosowania przepisów technicznych i norm.
Stwierdzono, że nie został opracowany harmonogram działań dostosowujących polską
gospodarkę oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego, obejmujący w całości
zadania zawarte w Białej Księdze Komisji Europejskiej, w sprawie przygotowania krajów
stowarzyszonych do integracji z UE.
W ocenie NIK złożyło się na to nieprzygotowanie naczelnych i centralnych organów
administracji państwowej, pod względem organizacyjnym, kadrowym i finansowym, do
sprawnego prowadzenia tych prac. Pomiędzy ministrami i kierownikami urzędów centralnych
występowały spory kompetencyjne, które przepisy prawne

należą do właściwości ich

urzędów.
W ramach tej problematyki Izba skontrolowała też koordynowanie i finansowanie
współpracy transgranicznej.
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Współpracę transgraniczną prowadzą przede wszystkim polskie gminy, związki gmin
skupione w euroregionach i wojewodowie. Jej ogólnokrajową koordynacją zajmuje się
centralna administracja rządowa. Koordynowaniem współpracy transgranicznej zajmowały
się równocześnie dwa organy - Minister Spraw Zagranicznych i Minister-Szef URM. Wyniki
kontroli wykazały brak jasnego podziału ich zadań i kompetencji w tej dziedzinie.
Trudności potęgowała również praktyczna organizacja pracy komórek w MSZ i URM
- częste zmiany ich wewnętrznego usytuowania, brak bieżących informacji o stanie
współpracy transgranicznej, np. o działalności euroregionów, oraz niepełna dokumentacja
będąca w ich posiadaniu.
Brak dostatecznej koordynacji, występował również na szczeblu poszczególnych
województw, szczególnie w dziedzinie współdziałania oraz wymiany informacji pomiędzy
terenowymi organami rządowej administracji ogólnej, władzami samorządowymi oraz
euroregionami.

Wśród

stwierdzonych

przyczyn

tego

stanu

rzeczy,

dominowało

niewystarczające przygotowanie merytoryczne pracowników urzędów wojewódzkich, brak
szkoleń dotyczących realizowanych zadań oraz częsta rotacja kadr.
Realizację programów PHARE w dziedzinie współpracy transgranicznej, spowalniała
czasochłonność procedur wyznaczonych przez Komisję Europejską oraz niewystarczające
przygotowanie polskiej administracji.
NIK wskazywała na problemy związane z niedrożnością przejść granicznych,
niedoborem instytucjonalnych zabezpieczeń handlu ze wschodnimi sąsiadami, problemy ze
złożonością procedur PHARE, z brakiem aktualnej informacji ze strony administracji
centralnej na temat możliwości rozwoju współpracy transgranicznej oraz z brakiem
odpowiednich regulacji określających możliwości władz lokalnych w dziedzinie kontaktów
zagranicznych.
Ustalenia

tej

kontroli

należy

rozpatrywać

w

kontekście

zobowiązań

międzynarodowych podjętych przez Polskę, w tym przypadku przede wszystkim
w Europejskiej Konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami
i władzami terytorialnymi, sporządzonej w Madrycie w dniu 21 maja 1980 r. Wadliwa
organizacja

systemu

koordynacji

i finansowania

współpracy

transgranicznej

przez

administrację centralną oznacza nie tylko niepełne wykorzystanie płynących z niej korzyści.
Skutkuje również brakiem odpowiedniego wsparcia dla tej współpracy ze strony państwa,
co z kolei oznacza niepełne wywiązywanie się Rządu RP ze wspomnianej Konwencji.
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Ochrona środowiska i budownictwo
W roku 1997 r. NIK po raz pierwszy skontrolowała kompleksowo realizację przez
gminy zadań w zakresie ochrony środowiska.
Izba stwierdziła, że w sposób niezadowalający realizowany był przez organy gmin
obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
środowiska na terenie objętym właściwością tych organów. Zarządy gmin sprawowały
niedostateczny nadzór nad podmiotami, którym przekazano realizację zadań ochrony
środowiska.
Wyniki kontroli ujawniły również nieprawidłowości w eksploatacji ujęć wody,
oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów komunalnych. W dalszym ciągu nie
rozwiązano problemu tzw. „dzikich” wysypisk.
Gminy miały niewielkie rozeznanie w zakresie niskich źródeł emisji zanieczyszczeń.
Wystąpiły niekorzystne tendencje rezygnacji z gazu dla celów grzewczych i powrotu do
spalania węgla.
Stwierdzono bardzo duże zróżnicowanie w dochodach gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w poszczególnych gminach, od bliskich zera do bardzo
wysokich, przekraczających potrzeby gmin.
Ustalenia kontroli pozwoliły na sformułowanie wniosków o szerszym, systemowym
charakterze.
Kontrola

NIK

dotycząca

realizacji

zadań

wynikających

z

umów

międzynarodowych na wodach granicznych, zawartych przez Rzeczypospolitą Polską
z Republiką Czeską, Białoruś i Litewską wykazała, że istnieje pilna potrzeba podjęcia
zdecydowanych działań na rzecz m.in.:
- doprowadzenia do sfinalizowania negocjacji i zawarcia nowej umowy o współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na polsko-czeskich wodach granicznych,
- wynegocjowania treści i doprowadzenia do zawarcia z Republiką Litewską umowy
o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych,
- zakończenia negocjacji i zawarcia umowy z Republiką Białoruś o współpracy na wodach
granicznych,
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warunkujących

efektywną

i

skuteczną

współpracę,

z

zabezpieczeniem

interesów

Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejnym zadaniem, które należy rozwiązać - przy partnerskiej współpracy - zarówno
na szczeblu rządowym jak i lokalnym - jest ochrona przed powodzią. Przebieg ubiegłorocznej
lipcowej powodzi wykazał, że szeroka współpraca międzynarodowa jest niezbędna.
Konieczne jest również zaktywizowanie służb rządowych do podjęcia działań
w zakresie opracowania i wdrożenia programów ochrony wód oraz budowy oczyszczalni
ścieków we współdziałaniu z władzami samorządowymi.
W wyniku kontroli realizacji przez organy administracji rządowej i samorządowej
zadań

związanych

z

ochroną

zasobów

wód

podziemnych,

NIK

stwierdziła,

że w obowiązującym ustawodawstwie nie została zapewniona ochrona jakości wód
podziemnych. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm w 1991 r. Polityką Ekologiczną Państwa,
wody te miały być przeznaczone wyłącznie na potrzeby zaopatrzenia ludności, przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego. Założenia te w części dotyczącej wód podziemnych nie
zostały dotychczas zrealizowane.
Stwierdzono nieracjonalne gospodarowanie wodami podziemnymi, a także nielegalny
ich pobór. Sprawowana kontrola w zakresie gospodarki wodami podziemnymi była
niedostateczna na wszystkich szczeblach.
Już po zakończeniu kontroli znowelizowano ustawę Prawo wodne, uwzględniając
w części wnioski zgłoszone w czasie kontroli, co zapoczątkowało proces wprowadzania
niezbędnych uregulowań prawnych w zakresie gospodarowania i ochrony wód podziemnych.
Funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej
W sferze ochrony zdrowia i opieki społecznej NIK zajmowała się m.in. kontrolą
realizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodów zamówień
publicznych.
System zakupów ze środków publicznych na cele ochrony zdrowia, został krytycznie
oceniony z punktu widzenia przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych oraz Prawa
budżetowego, a także uregulowań prawnych, określających warunki dopuszczenia
zakupionego sprzętu i aparatury medycznej do eksploatacji.
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Stwierdzono widoczną tendencję do stosowania w praktyce najmniej rygorystycznego
trybu zakupów. Ustawa o zamówieniach publicznych, mimo iż za podstawowy tryb
udzielania zamówienia publicznego przyjmuje przetarg nieograniczony, przewiduje także
formy uproszczone, w związku z czym wspomnianej tendencji nie można oceniać
negatywnie, bez uwzględnienia innych okoliczności, towarzyszących prowadzonym
postępowaniom. Istotne jednak jest, że w ramach realizowanych procedur, w znaczącej
liczbie przypadków stosowane były one z pominięciem ustawowych kryteriów i zasad.
Drastyczną nieprawidłowością ujawnioną w części skontrolowanych jednostek, były
pozorne darowizny kosztownej aparatury medycznej, które oznaczały w istocie nabycie jej
przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej z naruszeniem ustawy o zamówieniach
publicznych i Prawa budżetowego. Skutkiem tego procederu, jak również stwierdzonych
licznych przypadków uchybienia zasadom, formom i trybowi postępowania przy udzielaniu
zamówień, było naruszenie dyscypliny budżetowej, powodujące obciążenie budżetu państwa
dotkliwymi zobowiązaniami finansowymi. Fakty te były podstawą do skierowania przez
Najwyższą Izbę Kontroli wystąpień do skontrolowanych jednostek i organów nadzorujących,
a ponadto zawiadomień do komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny
budżetowej i organów ścigania.
Niezależnie od tych działań, podjętych doraźnie przez Najwyższą Izbę Kontroli w celu
ograniczenia w przyszłości skali negatywnych zjawisk w dziedzinie wydatkowania środków
publicznych na ochronę zdrowia, Izba uznała, że konieczne jest zapewnienie skutecznego
nadzoru i kontroli ze strony właściwych organów, jak również doskonalenie przepisów,
dotyczących sfery wydatkowania środków publicznych.
W 1997 r. Izba zbadała także realizację ustawy z dnia 22 lutego 1995 r. o ochronie
zdrowia psychicznego.
NIK stwierdziła, że stan wdrażania ww. ustawy i poziom przestrzegania praw
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w Polsce jest rezultatem nie tylko braku
odpowiednich nakładów finansowych na służbę zdrowia, ale również zaniedbań samych
pracowników kontrolowanych jednostek.
Wśród wielu nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, należy przede
wszystkim wskazać na te, które naruszały fundamentalne - z punktu widzenia praworządności
- gwarancje ustawowe służące realizacji praw pacjentów chorych psychicznie przyjętych do
szpitala psychiatrycznego i leczonych bez zgody. Naruszenia tych gwarancji polegały m.in.
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na niepowiadamianiu sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala o przyjęciu do szpitala
osób spełniających przesłanki leczenia przymusowego (co uniemożliwiało przeprowadzenie
sądowej kontroli legalności przyjmowania pacjentów), nieprzestrzeganiu terminów 72
godzinnych na zawiadomienie sądu opiekuńczego o przyjęciu do szpitala osób chorych
psychicznie, które nie wyraziły na to zgody, bezprawnym przetrzymywaniu pacjentów
w szpitalu, mimo otrzymania postanowienia sądu opiekuńczego o braku podstaw do przyjęcia
osoby bez jej zgody do szpitala.

Nie respektowano prawa pacjentów do wyrażania zgody na przyjęcie do szpitala, bądź
stosowano niektóre świadczenia zdrowotne, stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Istotne zastrzeżenia, z punktu widzenia zasady legalności, budziła praktyka stosowania wobec
pacjentów przymusu bezpośredniego.
Szczególnie niepokojące były wyniki badania poziomu wyżywienia pacjentów.
Ustalono bowiem, że w 1995 r. średnia stawka żywieniowa wynosiła 2,70 zł i aż w 56%
szpitali była niższa od tej wartości; w 1996 r. - stawka ta wynosiła zaś 3,16 zł, przy czym
w 41% szpitali była niższa od tej wartości. Najwyższa Izba Kontroli podzieliła opinię,
formułowaną w tym zakresie przez dyrektorów badanych jednostek, że środki przeznaczone
na utrzymanie szpitali (oddziałów) psychiatrycznych są daleko niewystarczające.
Z ustaleń kontroli dotyczącej gospodarowania Funduszem Alimentacyjnym przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynikało, że w badanym okresie, kwoty dotacji z budżetu
państwa do Funduszu Alimentacyjnego (stanowiące główny element wpływów Funduszu)
wykazywały tendencję rosnącą. Planowana dotacja była, w poszczególnych latach,
niewspółmiernie wysoka w stosunku do potrzeb, tj. do sumy faktycznie wypłaconych
świadczeń, osiągając w 1996 roku 86% udziału we wpływach Funduszu.
Ustalenia kontroli pozwalały na sformułowanie wniosku natury ogólnej, dotyczącego
zmian systemowych w funkcjonowaniu Funduszu. NIK uznała za konieczne zmianę
dysponenta Funduszu, bądź nawet zniesienie Funduszu i włączenie udzielanych świadczeń do
systemu świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, przekazywanych za pośrednictwem
istniejącego systemu pomocy społecznej. Realizacja takiego wniosku, byłaby istotnym
krokiem w kierunku odciążenia ZUS od zadań nie mających nic wspólnego z
ubezpieczeniami społecznymi i umożliwiałaby Zakładowi skoncentrowanie się na realizacji
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tych zadań, do jakich został powołany. Ma to znaczenie szczególnie, w świetle prowadzonych
prac nad reformą ubezpieczeń społecznych.
Badano też realizację ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapobiegania
zjawisku bezdomności.
Kontrole przeprowadzone w urzędach miast i gmin oraz ośrodkach pomocy społecznej
wykazały, że w większości przypadków wywiązywały się one należycie z ustawowego
obowiązku zapewnienia schronienia i posiłku osobom tego pozbawionym. Niedostateczna
była jednakże ich aktywność w lokalizowaniu i rozpoznawaniu skali zjawiska bezdomności
oraz potrzeb ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Działania gmin koncentrowały
się raczej na łagodzeniu skutków bezdomności, a nie na zapobieganiu jej powstaniu.
Zaledwie w ok. 10% gmin odnotowano inicjatywy służb socjalnych, polegające na udzielaniu
pomocy w załatwieniu osobom bezdomnym stałego miejsca zamieszkania, bądź
przeciwdziałaniu jego utracie.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w celu umożliwienia pomiarów zjawiska
bezdomności, badania przyczyn i ustalania sposobów jego zapobieganiu oraz racjonalnego
wydatkowania środków budżetu państwa na pomoc ludziom bezdomnym, niezbędne jest
zdefiniowanie pojęcia bezdomności oraz określenie kryteriów, jakie powinna spełniać osoba
zakwalifikowana jako bezdomna, podlegająca opiece Państwa.
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
W ramach tych zagadnień NIK badała m.in.: działalność Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania mienia rolnego Skarbu Państwa
i nadzoru sprawowanego nad mieniem wydzierżawionym.
Mimo postulowanego przez NIK przyspieszenia przejęcia do Zasobu WRSP
pozostałych gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, w 1996 r. utrzymywało się nadal zbyt
wolne tempo ich przejmowania, a także gruntów znajdujących się w zarządzie i użytkowaniu
wieczystym. Na koniec 1996 r. do przekazania przez wojewodów i inne podmioty oraz
przejęcia przez Agencję pozostawało jeszcze około 200 tys. ha gruntów, w tym ok. 100 tys.
ha z PFZ. Stan ten stwarzał niebezpieczeństwo niedotrzymania już trzykrotnie wydłużanego
ustawowego terminu przejęcia przez Agencję praw i obowiązków w stosunku do mienia
skarbu Państwa.
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Część działań i decyzji podjętych w latach 1992-1996 przez Agencję w zakresie
sprzedaży i dzierżawy mienia rolnego Skarbu Państwa, podejmowana była nielegalnie,
niegospodarnie, niecelowo lub nierzetelnie.
W 1996 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, nie nastąpiła - mimo kierowanych
przez Izbę wniosków - zasadnicza poprawa skuteczności nadzoru właścicielskiego, w tym
egzekwowania przez Agencję warunków umów dzierżawnych. Uprawnienia w tym zakresie,
określone w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i statucie,
nie były w pełni wykorzystywane przez Agencję. Obniżało to efektywność dochodzonych
należności od dzierżawców i doprowadziło do powstawania niekorzystnych zmian w stanie
wydzierżawionych nieruchomości.
Wyniki kontroli, odnoszące się z kolei do działalności państwowej służby
fitosanitarnej, wykazały przede wszystkim brak skutecznej kontroli fitosanitarnej na granicy
naszego kraju oraz sprawowanego nadzoru i kontroli nad krajowym obrotem środkami
ochrony roślin.
W 38 punktach granicznych kontroli fitosanitarnej (na 39 istniejących w kraju)
pracowano jedynie w porze dziennej i wskutek tego czas pracy tych punktów nie był
skorelowany z całodobowym czasem pracy granicznych służb celnych. Rezultatem tego stanu
było m.in. stwierdzenie przypadków wwiezienia na polski obszar celny towarów bez
sprawdzenia stanu zdrowotności przez służby fitosanitarne. Dotyczyło to 23% badanych
punktów granicznych kontroli fitosanitarnej.
Na zlecenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sejmu RP Najwyższa
Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków budżetowych na hodowlę
owiec i produkcję owczarską.
W wyniku tej kontroli ustalono, że dopiero po 7 latach regresu w owczarstwie
Ministerstwo RiGŻ opracowało i przyjęło (25 lutego 1994 r.) „Program zahamowania spadku
i odbudowy populacji owiec w Polsce na lata 1992-2000”. Określone w nim zadania podjęto
wprawdzie w pełnym zakresie, ale główne cele nie zostały osiągnięte. Tempo spadku
pogłowia owiec zamiast maleć zwiększało się. Owce typu wełnistego nadal stanowią ok. 90%
pogłowia, pomimo preferowania chowu ukierunkowanego na produkcję mięsa. Pogorszyły
się także niektóre wskaźniki hodowlane i produkcyjne. Nie rozwiązano problemów krajowej
wełny. Nierealne stały się plany produkcji owiec rzeźnych z przeznaczeniem na opłacalny
eksport do krajów Unii Europejskiej. Kwoty kontyngentu żywca baraniego na te rynki
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zrealizowano w 1995 r. i 1996 r. zaledwie w 38% i 27%. Chów owiec nadal jest nierentowny.
Zainteresowanie rolników tą gałęzią produkcji zwierzęcej nie wzrosło.
Badania kontrolne nie potwierdziły, aby mimo realnego zwiększenia dotacji na postęp
biologiczny w produkcji owczarskiej i uruchomienia od IV kw. 1994 r. tanich kredytów na
rozwój chowu owiec, a także dokonanych zmian w organizacji hodowli i dystrybucji środków
budżetowych na ten cel oraz przyjęcia i realizacji programu zahamowania i odbudowy
pogłowia owiec, nastąpiła poprawa utrzymujących się w owczarstwie od 1986 r.
niekorzystnych tendencji.
Transport i łączność
W 1997 roku NIK zajmowała się m.in. kontrolą działalności administracji
publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury
technicznej.
Izba stwierdziła, że organy administracji publicznej nienależycie wywiązywały się ze
swych ustawowych zadań w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym
umocnień brzegowych i obiektów morskiej infrastruktury hydrotechnicznej i lądowej.
Sytuacja ta była wynikiem zarówno niezapewnienia przez budżet niezbędnych środków na
sfinansowanie remontów, jak i niegospodarnego wykorzystywania części zgromadzonych
funduszy.
W rezultacie stan techniczny poszczególnych elementów infrastrukturalnych był zły.
Umocnienia brzegowe zniszczone były w ok. 30%, a linia brzegowa corocznie cofała się
zauważalnie w głąb lądu. Zaniedbane były także obiekty infrastruktury hydrotechnicznej
(tory wodne, falochrony, urządzenia oznakowania nawigacyjnego). Stanowiło to barierę
efektywnego wykorzystania gospodarczego portów i przystani, ale też zagrażało
bezpieczeństwu żeglugi.
Ujawniono, że większość elementów infrastruktury morskiej wymaga pilnych
remontów. Co gorsze, wiedza w zakresie potrzeb remontowych nie jest pełna. Sytuacja ta jest
wynikiem nierzetelnego przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego urządzeń
i obiektów infrastrukturalnych.
Pomimo ograniczonych możliwości budżetu, zgromadzone środki budżetowe nie były
efektywnie i oszczędnie wydatkowane przez urzędy morskie.
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Nieprawidłowościom sprzyjał także nieprecyzyjny stan prawny, w szczególności brak
instrumentów prawnych, stymulujących administrację do większej dbałości o infrastrukturę
morską. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nie wykonał upoważnienia ustawowego
i nie wydał przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie
budowle ochronne i hydrotechniczne. Z kolei Minister Obrony Narodowej mimo ustawowego
upoważnienia nie wydał przepisów określających granice portów wojennych.
W wyniku kontroli działalności Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na wykonywanie międzynarodowej
komunikacji autobusowej stwierdzono, że niewłaściwie wykonywał on ciążące na nim
obowiązki w obszarze objętym kontrolą. Niezgodnie z przepisami zorganizował procedurę
postępowania związanego z udzielaniem koncesji na wykonywanie międzynarodowych
przewozów drogowych. Wykonywanie niektórych czynności administracyjnych z tym
związanych powierzone zostało gospodarstwu pomocniczemu pod nazwą Biuro Obsługi
Transportu Międzynarodowego (BOTM) - mimo, iż przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego nie przewidywały
możliwości powierzania takich czynności do realizacji przez inne jednostki, niż urząd
Ministra TiGM.
Przyczyną niektórych nieprawidłowości, występujących w międzynarodowym
transporcie osób, było również nieopublikowanie w akcie promulgacyjnym obowiązującej
Polskę od 5 lat Umowy Europejskiej, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Zagadnienie to znalazło wyraz we wnioskach
pokontrolnych, w których wskazano między innymi na konieczność podjęcia przez Ministra
Spraw Zagranicznych bezzwłocznych działań zmierzających do ogłoszenia umowy AETR.
Obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne
W zakresie obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego Izba przeprowadziła kontrole
dotyczące organizacji i funkcjonowania systemów szkolnictwa policyjnego i wojskowego
oraz zbadała zagadnienie dotyczące finansowania Policji. W ramach kontroli finansowania
Policji badaniami objęto sprawy dotyczące finansowania Policji ze źródeł innych niż budżet
państwa.
Zgodnie

z

prawem

budżetowym,

przyjmowanie

darowizn

w

jednostkach

budżetowych, w tym także w jednostkach organizacyjnych Policji, było możliwe w ramach
gospodarki pozabudżetowej.
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Problem darowizn w Policji występował od chwili utworzenia tej formacji, tj. od maja
1990 r. Znaczny wzrost darowizn pozyskanych przez Policję nastąpił w 1992 r. i był skutkiem
poszukiwania przez jednostki Policji pozabudżetowych źródeł finansowania. Sponsorzy,
w wielu przypadkach, pozyskiwani byli

poprzez kontakty służbowe albo prywatne

policjantów. Powyższe działanie, zdaniem NIK, było niecelowe ze względu na konieczność
zapewnienia bezstronnej realizacji ustawowych zadań Policji. Niecelowość powyższej
praktyki potwierdzał także fakt, iż udział darowizn w finansowaniu zadań Policji był znikomy
i nieadekwatny do zaangażowania się jednostek organizacyjnych w ich pozyskiwanie.
Odnośnie przyjmowania darowizn przez Policję stwierdzono, iż obowiązujące
procedury w tym zakresie nie zawsze były przestrzegane. Darowizny przyjmowane były
niekiedy przez osoby do tego nie upoważnione. Stanowiło to naruszenie zasad legalności
i rzetelności działania. Ponadto nie zawsze sporządzano pisemne umowy darowizn. Praktyka
taka, chociaż mieszcząca się w granicach zakreślonych przepisami kodeksu cywilnego,
uniemożliwiała jednak weryfikację darczyńcy oraz zobowiązań Policji na rzecz darczyńcy.
Kontrolując organizację i funlcjonowanie systemu szkolnictwa wojskowego, NIK
stwierdziła, że organizacja kształcenia

kandydatów na chorążych i podoficerów była

niezgodna z rozporządzeniami i zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej w tych sprawach.
Szef Sztabu Generalnego WP nie wydał odrębnych zarządzeń, w których określone byłyby
statuty i szczegółowe zadania szkół i ośrodków kształcących chorążych i podoficerów,
profile kształcenia zawodowego oraz organy szkół i zakresy ich działania.
W strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej nie było komórki organizacyjnej
wyposażonej

w odpowiednie

kompetencje.

Nadzór

nad

funkcjonowaniem

całego

wojskowego szkolnictwa zawodowego sprawował Szef Sztabu Generalnego WP. Ustalono
przy tym, że od 1991 r. w resorcie obrony narodowej nie funkcjonowała Rada Wyższego
Szkolnictwa Wojskowego i Nauki (RWSWiN), która zgodnie z art. 6 ustawy o wyższym
szkolnictwie wojskowym, jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Obrony
Narodowej i działającym pod jego przewodnictwem.
Istotne uchybienia dotyczyły naruszenia zasady legalności w 2 wojskowych
akademiach, w których nie przestrzegano wymiarów pensum dydaktycznego określonych
w art.31 ust.4 ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym.
Wszystkie skontrolowane wyższe szkoły oficerskie (WSO) nie spełniały warunków
kadrowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca
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1992 r., do nadawania tytułów zawodowych swym absolwentom. Również we wszystkich
WSO objętych kontrolą nie były przestrzegane przepisy ustawowe dotyczące pensum
dydaktycznego.
NIK uznała za konieczne opracowanie i wdrożenie modelu szkolnictwa wojskowego
dostosowanego do ustalonej, docelowej liczebności i struktury oraz koncepcji rozwoju Sił
Zbrojnych RP, zapewniając udział

w tych pracach Rady Wyższego Szkolnictwa

Wojskowego i Nauki. Niezbędne również jest wdrożenie systemu rzetelnego określania
potrzeb sił zbrojnych w zakresie kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych.
W trakcie kontroli organizacji i funkcjonowania systemu szkolnictwa policyjnego
Izba ustaliła m.in., że nie były realizowane dyspozycje art. 5 ust. 2 ustawy o wyższym
szkolnictwie wojskowym, a dotyczące określania przez ministra lub upoważniony przez niego
organ, dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, perspektywicznych i okresowych planów
działalności, ramowych planów i ramowych programów nauczania.
Stwierdzono też, że nie zostały wykonane dyspozycje art. 27 ust.1 i 3 ustawy
o wyższym szkolnictwie wojskowym, dotyczące określenia przez Ministra Spraw
Wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tytułu zawodowego, jaki Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie nadaje absolwentom szkoły. Nie określono również rodzajów i wzorów
dyplomów wydawanych przez szkołę.
Wnioski skierowane pod adresem Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Komendanta
Głównego Policji dotyczyły zwłaszcza:
• uregulowania kwestii pełnej realizacji kompetencji ministra wobec szkolnictwa policyjnego;
• zapewnienia efektywnego nadzoru nad funkcjonowaniem szkolnictwa policyjnego;
• rozstrzygnięcia kwestii przyjęcia jednolitego modelu kształcenia policyjnego, tak aby
zapewnić jak najlepsze przygotowanie policjantów do realizacji ustawowych zadań Policji.

*

*

*

Ocena legalności działań kontrolowanych jednostek daje Izbie szeroką podstawę do
formułowania uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania obowiązującego prawa lub
dokonywania jego zmian. Uwagi i wnioski tego rodzaju przedstawiane są przede wszystkim
w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do organów państwowych, przygotowujących
projekty aktów normatywnych. W większości informacji o wynikach przeprowadzonych
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kontroli Izba prezentuje swoje stanowisko odnśnie obowiązującego prawa oraz wnioski
de lege ferenda. Izba zgłasza także uwagi i wnioski wynikające z prowadzonych kontroli,
w trakcie prac legislacyjnych nad projektami aktów normatywnych.
Niezależnie od powyższych działań, do niektórych projektów aktów normatywnych
NIK przedstawiała odrębne stanowiska zawierające uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące
proponowanych rozwiązań, a wynikające z doświadczeń kontrolnych. Materiały te były
kierowane do przedstawicieli ministrów i innych organów administracji publicznej,
opracowujących poszczególne akty normatywne.
Uwagi i propozycje zgłaszane przez Izbę były szeroko wykorzystywane w trakcie prac
nad projektami ustaw, a wiele propozycji Izby zostało przyjętych i wprowadzonych. Do
ważniejszych wniosków zgłoszonych przez Izbę w 1997 r., mających znaczący wpływ na
prawidłowe funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki narodowej zaliczyć należy:
1. Wnioski dotyczące zmian obowiązujących przepisów, w tym dotyczące budżetu państwa
i polityki pieniężnej:
• Opracowanie nowej ustawy - Prawo budżetowe, która powinna generalnie rozstrzygnąć
podstawowe zasady budżetowe, a zwłaszcza zasady dyrektywności niektórych wydatków
oraz dopuszczalności przenoszenia środków budżetowych, zakresu udzielania dotacji
budżetowych, dyscypliny budżetowej (w tym organu uprawnionego do powołania komisji
orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym,

Sądzie

Najwyższym,

odpowiedzialności

za

naruszenie,

jej

Trybunale
szczególnych

Konstytucyjnym)
zasad

oraz

gospodarki

zasady

finansowej

w wybranych sferach.
• Wprowadzenie zasady wydawania i publikowania wraz z ustawą budżetową, przepisów
wykonawczych, regulujących zasady gospodarowania środkami budżetowymi, w tym
zwłaszcza udzielania dotacji.
• Uregulowanie

szczegółowych

zasad

gospodarowania środkami

funduszy

celowych

o charakterze państwowym.
• Rozwiązanie problemu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz nieskutecznego ich
egzekwowania.
• Wypracowanie przez NBP i Ministra Finansów metod, umożliwiających bardziej skuteczną
kontrolę podstawowych dziedzin polityki pieniężnej, a w szczególności kontrolę przyrostu
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należności zagranicznych netto oraz podaży pieniądza ogółem, w celu dalszego ograniczania
inflacji.
• Przyjęcie przez Sejm RP nowych rozwiązań systemowych zawartych w dokumencie
„Strategia rozwoju systemu bankowego w Polsce”, a także w projektowanych ustawach:
Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim.
• Sporządzanie szacunków skutków budżetowych przy projektowaniu regulacji prawnych,
dotyczących zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług.
• Zaniechanie praktyki wpływania na treść decyzji o ulgach podatkowych, wydawanych przez
urzędy i izby skarbowe, poprzez "upoważnienia", "zalecenia" itp. dyspozycje, odnoszące się
do poszczególnych podatników, a wykorzystywanie - jeśli zachodzi taka potrzeba instrumentów zgodnych z ustawą o zobowiązaniach podatkowych i Kodeksem postępowania
administracyjnego.
• Rozpoczęcie prac nad projektami aktów wykonawczych stanowiących wykonanie
obligatoryjnych upoważnień ustawowych w terminach umożliwiających jednoczesne wejście
w życie tych aktów z dniem wejścia w życie ustaw, zobowiązujących do ich wydania.
• Zdefiniowanie w ustawie o własności lokali zapisu „odpowiednia księgowość finansowa”,
poprzez określenie minimalnych wymagań, jakie powinna spełniać księgowość prowadzona
dla wspólnoty mieszkaniowej, tak aby każdy właściciel lokalu mógł zorientować się w
aktualnym stanie rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej.
Występuje bowiem możliwość wieloznacznego interpretowania tego pojęcia - w połączeniu z
przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zarządzenia Ministra
Finansów Nr 46 z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek
budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i
gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.
• W przygotowywanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów po nowelizacji delegacji
wynikającej z art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe m.in.:
- uwzględnienia

warunków

prawidłowego

przygotowania

inwestycji

centralnych

ze

szczegółowym określeniem zasad i trybu opracowania i zatwierdzania oraz aktualizacji
założeń techniczno - ekonomicznych uwzględniających m. in. zakres rzeczowy, całkowitą
wartość kosztorysową oraz etapowy harmonogram realizacji inwestycji;
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- przyjęcia zasady finansowania i nadzorowania realizacji inwestycji centralnych poprzez
wybrane przez Ministra Finansów banki oraz procedury uzgodnione pomiędzy Ministrem
Finansów a bankami;
- określenia formy odpowiedzialności inwestora za skutki nieterminowej i niewłaściwej
realizacji inwestycji odbiegającej od zatwierdzonych założeń techniczno - ekonomicznych i
przyjętych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa.
• Mając na uwadze stwierdzone podczas kontroli kontrowersje związane z określeniem
w decyzjach wojewodów „warunków użytkowania wieczystego” oraz organu właściwego do
egzekwowania należności Skarbu Państwa, wskazane byłoby, aby ustawy i akty wykonawcze
wydane na ich podstawie zawierały listę wymagalnych elementów decyzji administracyjnych,
procedur niezbędnych do jej wydania, realizacji i kontroli. Konieczne jest takie wskazanie
organów właściwych w sprawie, by nie budziło to żadnych wątpliwości. Niezbędne jest
bardziej jednoznaczne regulowanie kwestii rozliczeń finansowych.
• Dostosowanie ustawy o badaniach i certyfikacji do wymogów Unii Europejskiej,
• Dostosowanie ustawy o normalizacji do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia
ustanawiania norm obowiązkowych,
• W ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska wprowadzenie:
- obowiązku sporządzania przez gminy programów ochrony środowiska,
- nowych zasad podziału środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz kar za
nieprzestrzeganie wymagań w tym zakresie na rzecz gminnych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w gminach, uwzględniające zmniejszenie obecnie występujących
dysproporcji w dochodach poszczególnych gminnych funduszy,
- obowiązku zatwierdzania corocznie przez rady gminy planu przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
• Wprowadzenie w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym obowiązku opracowywania
przez

gminy

-

w

ramach

studium

uwarunkowań

i kierunków

przestrzennego

zagospodarowania gminy - programowo-przestrzennych koncepcji ochrony środowiska,
stanowiących wytyczną programowania działań gminy w tym zakresie.
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• Opracowanie

rządowego

programu

poprawy

warunków

leczenia

w

szpitalach

psychiatrycznych, skorelowanego z wprowadzaną siecią szpitali psychiatrycznych i podjęcie
działań zmierzających do zapewnienia środków na jego realizację.
• Podjęcie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej inicjatywy legislacyjnej
w celu określenia warunków technicznych i rodzaju wyposażenia graniczanych punktów
kontroli fitosanitarnej.
• Doprowadzenie do znowelizowania i ustanowienia Polskich Norm dotyczących metod
badania środków ochrony roślin.
• Usunięcie rozbieżności pomiędzy ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w zakresie ustanowienia organów
państwowego nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie dróg i obiektów mostowych.
• Usunięcie rozbieżności pomiędzy ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg
publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej - w zakresie organizacji
drogowej służby liniowej.
• Przygotowanie i uchwalenie nowej ustawy Prawo wodne. Ustawa z 1974 r. była wielokrotnie
aktualizowana, jednak w dalszym ciągu nie jest dostosowana do zachodzących zmian
społeczno-gospodarczych i ustrojowych, nie jest także spójna z ustawą o ochronie i
kształtowaniu środowiska oraz ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
2. Wnioski dotyczące sprawowania nadzoru przez organy administracji rządowej, zarządzania,
organizacji pracy, współpracy i funkcjonowania w ważniejszych dziedzinach gospodarki
narodowej:
• Podjęcie zdecydowanych środków dla przeciwdziałania narastaniu zobowiązań budżetowych,
zwłaszcza w jednostkach budżetowych ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania.
• Konsekwentne

egzekwowanie

stosowania

procedur

zamówień

publicznych,

przy

jednoczesnym eliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych, przez odpowiednią nowelizację
ustawy o zamówieniach publicznych.
• Konstruktywna i ścisła współpraca Ministra Finansów z Prezesem Narodowego Banku
Polskiego, zwłaszcza w zakresie:
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- prognoz makroekonomicznych sporządzanych na etapie konstruowania projektu założeń
budżetowych i założeń polityki pieniężnej,
- pełnej realizacji przyjmowanych programów antyinflacyjnych,
- zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia budżetu państwa,
- prezentowania uzgodnionych i jednolitych danych zawartych w sprawozdaniach rocznych z
wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej.
• Kontynuowanie przez Rząd i NBP wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia tempa
przyrostu deficytu obrotów w handlu zagranicznym (rejestrowanym) m.in. poprzez
wspieranie polskiego eksportu.
• Zintensyfikowanie działań zmierzajacych do przyspieszenia restrukturyzacji spółdzielczego
sektora bankowego, przy bardziej efektywnym wykorzystaniu przeznaczonych na ten cel
środków finansowych.
• Zapewnienie skutecznej egzekucji wykonania zobowiązań inwestorów strategicznych oraz
innych należności Skarbu Państwa.
• Wprowadzenie przez organy administracji rządowej sprawujące nadzór nad wierzycielami,
których należności są dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej, właściwego nadzoru i
kontroli nad realizacją obowiązku dochodzenia roszczeń finansowych w stosunku do
dłużników.
• Opracowanie skutecznego systemu dyscyplinowania organów administracji rządowej,
mającego na celu wydawanie aktów wykonawczych w terminach umożliwiających
kompleksowe działanie ustaw - w tym usprawnienie procesu uzgodnień międzyresortowych.
• Przestrzeganie przez Radę Ministrów, przy zgłaszaniu Sejmowi projektu ustawy, obowiązku
przedstawiania skutków finansowych oraz załączania projektów podstawowych aktów
wykonawczych.
• Występowanie z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu uchylenie upoważnień
obligatoryjnych, jeżeli prace prowadzone nad przygotowaniem aktu wykonawczego wskazują
na zasadność takiej inicjatywy.
• Zapewnienie w przyszłych pracach legislacyjnych wydawania aktów wykonawczych
w terminach określonych w ustawach, a w przypadku braku takich terminów, realizowanie
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obligatoryjnych upoważnień w terminie umożliwiającym jednoczesne wejście w życie aktu
wykonawczego z ustawą.
• Wywiązywanie się przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wojewodów
z ustawowego obowiązku dokonywania okresowych kontroli warunków, w jakich udzielane
są świadczenia zdrowotne w utworzonych i finansowanych przez nich zakładach opieki
psychiatrycznej oraz dokonywanie ocen działalności szpitali psychiatrycznych, a także pracy
ich kierowników.
• Konsekwentne wdrażanie przyjętych programów dotyczących przekształceń w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej i restrukturyzacji szpitali oraz stałe monitorowanie tego
wdrażania.
• Wprowadzenie

odpowiedniego

rozwiązania

organizacyjnego

w

zakresie

obsługi

administracyjnej procesu koncesjonowania, które nie naruszałoby przepisów ustawowych
oraz statutowych obowiązków określonej jednostki organizacyjnej Ministerstwa TiGM.

2. Wyniki ważniejszych kontroli
1) Analiza wykonania budżetu państwa w 1996 roku
W 1997 roku Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 35 ust. 2 utrzymanych
w mocy przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
23 grudnia o Najwyższej Izbie Kontroli, przedłożyła Sejmowi „Analizę wykonania budżetu
państwa w 1996 roku”.
Kontrolę wykonania budżetu za 1996 r. Izba przeprowadziła w I półroczu 1997 r.,
obejmując badaniem ministerstwa i urzędy centralne, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej
sPolskiej, Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro
Wyborcze, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Państwową Inspekcję Pracy,
urzędy wojewódzkie, wybrane samorządowe kolegia odwoławcze i regionalne izby
obrachunkowe, a także pozostałych głównych dysponentów części budżetowych takich, jak:
Agencja Rynku Rolnego, Polska Agencja Prasowa. W związku z kontrolą wykonania budżetu
skontrolowany został również Narodowy Bank Polski. Ponadto w ramach tej kontroli
zbadano gospodarowanie środkami finansowymi funduszy celowych o charakterze
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państwowym,

realizację

wybranych

inwestycji

centralnych,

wykorzystanie

dotacji

budżetowych przez wybrane gminy, podmioty gospodarcze, spółdzielnie mieszkaniowe oraz
wykorzystanie dotacji na zadania państwowe przez jednostki niepaństwowe. Łącznie objęto
kontrolą 517 jednostek.
Kontrola wykonania budżetu państwa w 1996 r. została przeprowadzona według
zmodyfikowanych założeń i rozszerzonego programu. Z każdej kontroli wykonania
określonej części budżetu i planu finansowego funduszu celowego została opracowana
odrębna informacja o wynikach kontroli, zawierająca opis ustaleń oraz oceny i wnioski NIK.
Ocena wykonania budżetu państwa za 1996 r.
Ocena

Najwyższej Iizby Kontroli dotycząca wykonania budżetu państwa

w poszczególnych częściach była zróżnicowana.

Pozytywną ocenę wykonania budżetu państwa wyraziła Izba wobec tych
wykonawców budżetu, w działaniach których nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a
także, u których widoczna jest poprawa gospodarowania środkami i przestrzegania
dyscypliny budżetowej.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa za 1996 r.
nie stwierdzając nieprawidłowości w następujących częściach: Kancelaria Sejmu RP,
Kancelaria Senatu RP, Komisja Papierów Wartościowych, Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Regionalne Izby Obrachunkowe,
Rezerwy celowe.
NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa za 1996 r. stwierdzając jedynie
nieznaczne uchybienia nie mające istotnego wpływu na wykonanie budżetu w częściach: Sąd
Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny Urząd Rady Ministrów, Rzecznik Praw
Obywatelskich,

Trybunał

Konstytucyjny,

Krajowe

Biuro

Wyborcze,

Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń,
Ministerstwo

Łączności,

Urząd

Zamówień

Publicznych,

Ministerstwo

Współpracy

Gospodarczej z Zagranicą, Komitet Integracji Europejskiej, Urząd Ochrony Państwa,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Ministerstwo
Sprawiedliwości, Agencja Rynku Rolnego, Obsługa Zadłużenia Zagranicznego (Ministerstwo
Finansów w zakresie obsługi), Państwowa Inspekcja Pracy, Obsługa Długu Krajowego

72
(Ministerstwo Finansów w zakresie obsługi), Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Krajowy
Urząd Pracy, Komitet Badań Naukowych, Główny Urząd Statystyczny, Główny Urząd Ceł,
Państwowa Agencja Atomistyki, Wyższy Urząd Górniczy, Polski Komitet Normalizacyjny,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Rezerwy ogólne, Subwencje ogólne dla gmin,
Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Ministerstwo Finansów w zakresie przychodów
i rozchodów

związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki

budżetowej.
Pozytywnie oceniono również realizację budżetu państwa za 1996 r., mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
wykonanie budżetu, w częściach: Kancelaria Prezydenta RP, Centralny Urząd Planowania,
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Przemysłu
i Handlu, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa,
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej,

Ministerstwo

Ochrony

Środowiska,

Zasobów

Naturalnych

i Leśnictwa,

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Polska Akademia Nauk, Polskie
Centrum Badań i Certyfikacji, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Negatywnie natomiast oceniła Najwyższa Izba Kontroli wykonanie budżetu za 1996 r.
w części 56 - Polska Agencja Prasowa.
Negatywna ocena wykonania budżetu w części 56 - Polska Agencja Prasowa wynikała
przede wszystkim z nieodprowadzenia dochodów budżetowych w wysokości 9.497 tys. zł,
uzyskanych z tytułu najmu składników majątkowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
pomimo corocznego ponawiania przez Izbę wniosku w tej sprawie.
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa za 1996 r.
w części 85/25 - Województwo kaliskie nie stwierdzając nieprawidłowości.
Pomimo pozytywnej oceny wykonania budżetu państwa za 1996 r. w częściach 85/0197 Budżety wojewodów stwierdzono nieznaczne uchybienia nie mające jednak istotnego
wpływu

na

wykonanie

budżetu

w

następujących

województwach:

chełmskim,

ciechanowskim, częstochowskim, gorzowskim, jeleniogórskim, konińskim, krakowskim,
legnickim, łomżyńskim, łódzkim, opolskim, piotrkowskim, płockim, siedleckim, sieradzkim,
skierniewickim, szczecińskim, tarnbrzeskim, tarnowskim, wrocławskim.
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Mimo

stwierdzonych

istotnych

nieprawidłowości,

nie

mających

jednakże

zasadniczego wpływu na wykonanie budżetu, Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła
realizację budżetu państwa za 1996 r., w częściach 85/01-97 Budżety Wojewodów,
w następujących województwach: warszawskim, bialskopodlaskim, białostockim, bielskim,
bydgoskim, elbląskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, leszczyńskim, lubelskim,
nowosądeckim, olsztyńskim, ostrołęckim, pilskim, poznańskim, przemyskim, radomskim,
rzeszowskim, słupskim, suwalskim, toruńskim, wałbrzyskim, włocławskim, zamojskim,
zielonogórskim.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła wykonanie budżetu w części 85/19 województwo gdańskie.
Negatywny ocena wykonania budżetu w części 85/19 - województwo gdańskie
wynikała przede wszystkim z rozmiarów zobowiązań wymagalnych na koniec 1996 r., które
wyniosły 319.084 tys. zł. W relacji do wydatków tej części budżetu zobowiązania wymagalne
wyniosły 48%, a w trakcie 1996 r. wzrosły o 92,3%.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła również wykonanie budżetu w części
85/33 - województwo koszalińskie.
Negatywna ocena wykonania budżetu w części 85/33 - województwo koszalińskie
wynikała przede wszystkim z rozmiarów zobowiązań wymagalnych na koniec 1996 r., które
wyniosły 61.640 tys. zł. W relacji do wydatków tej części budżetu zobowiązania wymagalne
wyniosły 21,4%, a w trakcie 1996 r. wzrosły o 49,8%.
Stwierdzone

jedynie

nieznaczne

uchybienia

nie

mające

istotnego

wpływu

w następujących funduszach: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy,
Państwowym Funduszu Kombatantów, Funduszu Alimentacyjnym, Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centralnym Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Funduszu Promocji Twórczości, pozwoliły na dokonanie przez Izbę pozytywnej oceny
planów finansowych w 1996 r.
Również pozytywnie oceniono wykonanie planów finansowych w 1996 r., mimo
stwierdzonych istotnych nieprawidłowości, nie mających jednakże zasadniczego wpływu na
ich wykonanie w następujących funduszach:

Centralnym Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych, Funduszach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
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Oceniając natomiast wykonanie planu finansowego Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1996 r., Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła
bardzo istotne nieprawidłowości, w tym wiele będących efektem:
- regulacji ustawowych będących od lat przedmiotem krytyki NIK,
- decyzji podjętych w latach ubiegłych i praktyki funkcjonowania jaka ukształtowała się od
początku istnienia Funduszu.
W związku z tym, że w 1996 r. po raz pierwszy stwierdzono pozytywne tendencje
w działalności Funduszu, Najwyższa Izba Kontroli przyjęła do wiadomości wykonanie planu
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 1996 roku
Dochody budżetu państwa w 1996 r.
Dochody budżetu państwa w 1996 r. wyniosły 99.674.468 tys. zł i w stosunku do
kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 1996 r. były niższe o 496.695 tys. zł, tj.
o 0,5%. W porównaniu do 1995 r. dochody budżetu państwa były w ujęciu nominalnym
wyższe o 19,1% a realnie niższe o 0,7%. W strukturze zrealizowanych dochodów w 1996 r.
wzrósł, w porównaniu do 1995 r., udział dochodów podatkowych (z 82,4% do 84,1%)
i dochodów z prywatyzacji (z 3,2% do 3,8%), a zmniejszył się udział dochodów
niepodatkowych (z 14,4% do 12,1%).
W 1996 r. dochody podatkowe wyniosły 83.864.520 tys. zł, co stanowiło 99,1%
planowanej w ustawie budżetowej kwoty. W dochodach podatkowych w porównaniu do
1995 r. zwiększył się udział wpływów z podatków pośrednich, zmalał udział wpływów
z podatku dochodowego od osób fizycznych, a udział wpływów z podatku dochodowego
od osób prawnych pozostał bez zmian. Niskie wykonanie wpływów z podatku od towarów
i usług krajowych zostało zrekompensowane wyższymi wpływami z podatku od towarów
i usług importowanych (121,3% w stosunku do planu).
Dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły
10.730.276 tys. zł, tj. 107,7% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej i stanowiły 10,8%
dochodów budżetu państwa ogółem.
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w 1996 r. wyniosły
26.171.852 tys. zł i były niższe o 6,1% od kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej. Niższe
niż planowano wykonanie dochodów w 1996 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych
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było wynikiem dużych zwrotów podatku związanych z odliczeniem od dochodu darowizn na
rzecz osób fizycznych.
Dochody niepodatkowe zostały zrealizowane w kwocie 12.032.811 tys. zł,
co stanowiło 92,7% planowanej kwoty. Przekroczenie wielkości planowanych wystąpiło
w dochodach z ceł (o 0,6%) i w dochodach jednostek budżetowych (o 29,5%). Nie wykonano
zaplanowanych dochodów z dywidend (83,9% planu) wpłat z zysku NBP (19,4% planu).
Niska realizacja dochodów z dywidend wynikała przede wszystkim z wprowadzenia od
1 stycznia 1996 r. wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek
Skarbu Państwa w wysokości 15% zysku po opodatkowaniu, podczas gdy w ustawie
budżetowej uwzględniono wpłaty w wysokości 20%.
Szczególnie duże rozbieżności wystąpiły między planowanymi a faktycznymi
wpłatami z zysku NBP. Przyczyną niezrealizowania wpłaty z zysku NBP do budżetu były
wyższe od prognozowanych koszty poniesione w obrocie papierami wartościowymi.
Niemniej jednak przebieg realizacji zysku przez NBP pozwalał na wcześniejsze rozpoczęcie
wpłat z zysku do budżetu państwa lub dokonywanie ich w wyższej kwocie.

W 1996 r. szczególnie dobra była realizacja dochodów z prywatyzacji. Wykonanie
tych dochodów wyniosło 3.749.795 tys. zł, tj. 146,2% planowanej kwoty w ustawie
budżetowej. W stosunku do wykonania w 1995 r. dochody te w 1996 r. wzrosły w ujęciu
nominalnym o 41,9%, a w ujęciu realnym o 18,4%.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w 1996 r. nie wykorzystano wszystkich
możliwości osiągnięcia wyższych dochodów budżetu państwa, o czym świadczą następujące
fakty:
- zaległości podatkowe i niepodatkowe na koniec 1996 r. wyniosły 8.009,2 mln zł i stanowiły
8,0% dochodów zrealizowanych przez budżet państwa. W kwocie tej 606,2 mln zł, tj. 7,6%
stanowiły zaległości państwowych jednostek budżetowych wobec organów podatkowych z
tytułu potrąceń ze wzajemnej bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec
Skarbu Państwa (kompensat),
- udzielone w 1996 r. zwolnienia, ulgi i obniżki w podatku dochodowym od osób prawnych w
kwocie 4.200,5 mln zł stanowiły 39,1% pozyskanych dochodów z tego podatku (10.730,3
mln zł),
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- urzędy skarbowe, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1996 r., z tytułu podatku
dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków
zniesionych dokonały: zaniechania ustalenia i poboru podatku w kwocie 153.794 tys. zł,
umorzenia w kwocie 949.595 tys. zł, rozłożenia na raty w kwocie 612.561 tys. zł, odroczenia
terminu płatności w kwocie 1.195.292 tys. zł. Ogólna kwota ulg w podatkach pośrednich i
bezpośrednich udzielonych lub zaleconych przez Ministerstwo Finansów w 1996 r. wyniosła
807.203 tys. zł,
- źle oszacowano skutki darowizn odliczonych z podatku dochodowego od osób fizycznych,
które w 1996 r. były wyższe o około 600 mln zł od wielkości uprzednio przewidywanej,
- dokonane przez NBP zaliczkowe wpłaty z zysku stanowiły 58,8% kwoty należnej budżetowi
z tytułu wypracowanego zysku w 1996 r. Pozostała kwota zysku za 1996 r., podlegająca
odprowadzeniu do budżetu w 1997 r., wyniosła 245,1 mln zł.
Wydatki budżetu państwa w 1996 r.
Wydatki budżetu państwa wyniosły 108.841.700 tys. zł, tj. 98,7% planu po zmianach.
W stosunku do wykonania w 1995 r. wydatki budżetu państwa w 1996 r. wzrosły w ujęciu
nominalnym o 19,4%, a w ujęciu realnym uległy obniżeniu o 0,4%. Niepełna realizacja
wydatków była wynikiem mało trafnego planowania wydatków ujętych w rezerwach
celowych
W 1996 r. nasiliło się zjawisko przenoszenia planowanych wydatków danego roku do
wykorzystania w roku następnym. Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy - Prawo budżetowe
Rada Ministrów dokonała w ten sposób przeniesienia do wykorzystania w 1997 r. wydatków
na łączną kwotę 2.728.470 tys. zł.
Nie podjęto w 1996 r. skutecznych działań dyscyplinujących dysponentów do
realizacji wydatków w granicach kwot określonych w planach finansowych. Zobowiązania
wymagalne jednostek budżetowych z tytułu nie zrealizowanych wydatków bieżących na
31 grudnia 1996 r. wyniosły 2.992,7 mln zł i wzrosły w stosunku do stanu na 31 grudnia
1995 r. o 787,0 mln zł, tj. o 35,7%.
Niedobór budżetu państwa
Zrealizowany niedobór wyniósł 9.167,2 mln zł, tj. 90,2% kwoty przewidzianej
w budżecie po zmianie.

77
Wyższe od zakładanych wpływy z otrzymanych kredytów zagranicznych i mniejsze
spłaty kredytów zaciągniętych spowodowały, że finansowanie krajowe niedoboru było
o 14,9% niższe od założeń ustawy budżetowej. W 1996 r. większość potrzeb pożyczkowych
budżetu państwa zrealizowano przez sprzedaż obligacji o okresie wykupu nie krótszym niż
jeden rok, przeznaczonych na rynek krajowy.
Należy zaznaczyć, że niższe wykonanie niedoboru budżetu państwa w stosunku do
założeń ustawy budżetowej i budżetu po zmianach wystąpiło przy równoczesnym wzroście
zobowiązań wymagalnych jednostek budżetowych. Uwzględniając zobowiązania wymagalne
faktyczny deficyt wyniósł 12.159,9 mln zł.
Zadłużenie budżetu państwa
Zadłużenie budżetu państwa na koniec 1996 r. wyniosło 185.504,9 mln zł. W stosunku
do stanu na koniec 1995 r. zadłużenie budżetu państwa wzrosło nominalnie o 10,9%,
a w ujęciu realnym obniżyło się o 6,4%. Udział zadłużenia w PKB zmniejszył się z 57,9% na
koniec 1995 r. do 50,9% na koniec 1996 r.
Zadłużenie zagraniczne stanowiło 57,1% ogólnej kwoty zadłużenia (w 1995 r. 60,5%).
Wydatki na obsługę zadłużenia budżetu państwa wyniosły 14.401,8 mln zł i stanowiły
13,2% wydatków budżetu państwa ogółem (w 1995 r. - 15,8%). W porównaniu do 1995 r.
wydatki te w ujęciu nominalnym wzrosły o 0,3%, a w ujęciu realnym obniżyły się o 16,4%.
Wykonanie budżetu wojewodów
Wyniki kontroli wykonania w 1996 r. części 85/01-97 budżetu państwa wskazywały
potrzebę zwrócenia uwagi na kilka niekorzystnych tendencji w realizacji budżetów przez
wojewodów. Należałoby do nich przede wszystkim:
- wzrost zaległości w budżetach wojewodów. Na koniec 1996 r. o 48,1% w stosunku do 1995 r.
i kwota tych zaległości o 13,4% wyższa od dochodów ogółem uzyskanych w tej części
budżetu w 1996 r.,
- wzrost należności długoterminowych. W 1996 r. wzrost należności długoterminowych nie
wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej miał miejsce w 30 województwach
i wyniósł 22,3%. Niepokojącym zjawiskiem był ponadto niski stopień zabezpieczenia
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hipotecznego tych należności, wynoszący ogółem poniżej 75%, a w niektórych
województwach dochodzący nawet do 30% wartości należności długoterminowych,
- wzrost

zobowiązań

wymagalnych,

a

w

szczególności

zobowiązań

w

dziale

85 - Ochrona zdrowia. Na koniec 1995 r. zobowiązania w zakresie ochrony zdrowia wynosiły
w budżetach województw 1.109.407 tys. zł i stanowiły 99,8% ogółu zobowiązań
wymagalnych w części 85/01-97 budżetu państwa, natomiast na koniec 1996 r. wzrosły do
kwoty 2.071.433 tys. zł, tj. w ujęciu nominalnym o 86,7%, a w ujęciu realnym o 55,7%.
Działania wielu wojewodów na rzecz likwidacji tych zobowiązań nie były
dostateczne.
W 32 województwach wojewodowie nie dokonali zmian na etapie planowania,
a w pozostałych 9 dokonano zwiększeń o 31.121 tys. zł. Korzystając ze swoich uprawnień
w ciągu 1996 r. 28 wojewodów dokonało zmniejszeń wydatków na leki dla uprawnionych,
przeznaczając kwotę zmniejszenia w łącznej wysokości 78.438 tys. zł na inne wydatki
w dziale ochrona zdrowia.
W toku kontroli wykonania w 1996 r. budżetów w urzędach wojewódzkich
i jednostkach organizacyjnych podległych wojewodom stwierdzono zaistnienie 508
przypadków naruszenia dyscypliny budżetowej w 45 województwach, przy czym:
- najwięcej naruszeń dyscypliny budżetowej (243 przypadki) dotyczyło zaciągnięcia w roku
budżetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych z okresów
poprzedzających rok budżetowy - przekraczały plan finansowy jednostek wykonujących
budżet (art. 57 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawo budżetowe). W przeważającej większości były to
jednostki organizacyjne służby zdrowia,
- drugim

pod

względem

liczebności

rodzajem

naruszenia

dyscypliny

budżetowej

(87 przypadków) było naruszenie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych (art. 57 ust. 1 pkt 14),
- 25 przypadków naruszenia dysypliny budżetowej stwierdzono w zakresie niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków z rezerw budżetowych, dotacji i państwowych
funduszów celowych (art. 57 ust. 1 pkt 5) oraz niedokonania zaleconych przez urząd
skarbowy operacji związanych ze wzajemnym potrąceniem zobowiązań podatkowych
i zobowiązań jednostki budżetowej (art. 57 ust. 1 pkt 10).
Fundusze celowe
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Najwyższa Izba Kontroli ponownie zwróciła uwagę na niewykonanie przez ministrów
nadzorujących państwowe fundusze celowe delegacji ustawowej, określonej w art. 18 ust. 6
ustawy - Prawo budżetowe, odnośnie wydania przepisów wykonawczych (rozporządzeń)
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszy. W 1996 r. stosowne
rozporządzenie w tej sprawie wydał jedynie Minister Pracy i Polityki Socjalnej dla
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami
poszczególnych funduszy. Dotyczyło to zwłaszcza niepełnej ewidencji osób i podmiotów
zobowiązanych do świadczeń na rzecz funduszy, a ponadto nienależytego egzekwowania
zaległości we wpłatach.
Dotacje
W zakresie udzielania dotacji do zadań gospodarczych, zarówno o charakterze
podmiotowym, jak i przedmiotowym, uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczyły opóźnień
w wydawaniu przez właściwych ministrów aktów wykonawczych regulujących szczegółowe
zasady i tryb udzielania i rozliczania dotacji. Powodowało to, że dotowanie, a zwłaszcza
rozliczanie dotacji, odbiegało od zasad przyjętych w aktach prawnych wydanych
w późniejszym terminie. Przy dotowaniu i rozliczeniach nie przestrzegano wymogów
ustawowych.
Dotacje dla gmin
W ramach kontroli wykonania budżetu państwa na 1996 r. oceniono również
wykorzystanie dotacji budżetowych na finansowanie zadań zleconych i powierzonych
z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych dla wybranych
gmin. W ocenie wykorzystania dotacji budżetowych dla gmin wskazano na niesporządzanie
lub nieaktualizowanie obowiązujących planów finansowych, wykorzystanie otrzymanych
środków niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowy zwrot niewykorzystanych dotacji.
Ponadto stwierdzono na nieprzestrzeganie zasad planowania i finansowania inwestycji
dotowanych z budżetu państwa oraz na realizację zadań bez wymaganego zaangażowania
środków własnych.
Zamówienia publiczne
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Najwyższa Izba Kontroli w ramach kontroli wykonania budżetu w 1996 r., podobnie
jak w poprzednim roku, oceniała przestrzeganie zasad, form i trybu udzielania zamówień
publicznych. Wyniki kontroli wskazały na niezadowalające wdrożenie przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych.
Stwierdzono wiele przypadków nieprzestrzegania przez dysponentów budżetowych
procedur określonych w ustawie, a zwłaszcza nadużywanie zamówień z „wolnej ręki”
pomimo, że kontrolowane zamówienia nie wskazywały na szczególne okoliczności
gospodarcze lub społeczne, które dawały podstawę dla zastosowania takiego trybu.
Innym problemem wynikającym z kontroli zamówień publicznych było udzielanie
zamówień bez zawarcia umowy w formie pisemnej. Stanowiło to naruszenie art. 74 ust. 1
ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którym umowy w sprawach zamówień
publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W

ocenie

Najwyższej

Izby

Kontroli

nieprecyzyjnie

określona

została

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej w zakresie nieprzestrzegania formy,
zasad i trybu wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

Celowość wydatków
Wyniki kontroli ujawniły przypadki wykorzystywania przez dysponentów części
budżetowych, przyznanych przez Parlament środków na cele inne niż zapisano to w ustawie
budżetowej. Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim finansowania wydatków bieżących ze
środków przeznaczonych na inwestycje. Np. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji część 47 oraz Kancelarii Prezydenta - część 01, przeniesienia te były zgodne z zasadami,
określonymi w art. 45 ust. 3 ustawy - Prawo budżetowe, to faktycznie kwoty ustalone
w ustawie budżetowej na 1996 r. na inwestycje, zużyto na cele inne niż zdecydował Sejm.
Wykonanie „Kierunków prywatyzacji majątku państwowego”
W ocenie NIK, w wyniku prywatyzacji sektora publicznego, prywatyzacji
założycielskiej oraz wzrostu potencjału wytwórczego w prywatnych podmiotach,
systematycznie wzrastał udział sektora prywatnego w gospodarce w porównaniu z 1995 r.
W sektorze prywatnym w końcu 1996 r. pracowało ok. 65% ogólnej liczby
pracujących w gospodarce narodowej (wobec 62,4% w 1995 r.). Jednostki sektora
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prywatnego zrealizowały w okresie trzech kwartałów 1996 r. ok. 62% całego eksportu i 75%
importu.
Stabilizacja ekonomiczna gospodarki sprzyjała napływowi kapitału zagranicznego. Od
początku okresu transformacji do końca 1996 r. napłynęło do Polski w formie inwestycji
bezpośrednich 12 mld dolarów USA (inwestycji o wartości powyżej 1 mln dolarów USA),
w tym 5,2 mld dolarów USA w 1996 r. Udział kapitału zagranicznego w finansowaniu
inwestycji zrealizowanych w 1996 r. ocenia się na ok. 20%, wobec 13% w 1995 r.
W 1996 r. większość prac legislacyjnych określonych w „Kierunkach prywatyzacji”
została zrealizowana; opracowano i skierowano do Sejmu projekty ustaw: o funduszach
inwestycyjnych, o rekompensatach wynikających z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
dotyczących pracowników sfery budżetowej oraz emerytów i rencistów oraz o zmianie
ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.

Wyniki badań kontrolnych wykazały, że w 1996 r. wykonano większość zadań
określonych w ”Kierunkach prywatyzacji”. W ocenie tej uwzględniono fakt, że nastąpiło
ożywienie

gospodarcze,

zwiększenie

zaangażowania

kapitału

zagranicznego

oraz

odnotowano dalszy postęp w prywatyzacji gospodarki narodowej, zwłaszcza w strukturze
własnościowej sektora publicznego.
Uwagi krytyczne Izby dotyczyły niewykonania zadania objęcia prywatyzacją
kapitałową

około

90

przedsiębiorstw

w około 70 przedsiębiorstwach,

a

także

oraz

zamiany

stwierdzonych

wierzytelności
pojedyńczych

na

akcje

przypadków

nieprawidłowości w prywatyzacji kapitałowej, bezpośredniej, likwidacji z przyczyn
ekonomicznych, wdrażania kontraktów menedżerskich, opóźnień we wprowadzaniu akcji NFI
do obrotu giełdowego.

*

*

*

Na podstawie analizy wykonania budżetu państwa w 1996 r. Najwyższa Izba Kontroli
uznała za celowe:
• podjęcie zdecydowanych środków dla przeciwdziałania narastaniu zobowiązań budżetowych,
zwłaszcza w jednostkach budżetowych ochrony zdrowia oraz oświaty i wychowania,
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• wprowadzenie zasady wydawania i publikowania przepisów wykonawczych, regulujących
zasady gospodarowania środkami budżetowymi wraz z ustawą budżetową, w tym zwłaszcza
udzielania dotacji,
• dokonanie przeglądu umów dotyczących powierzenia uprawnień jednostkom pozarządowym
w zakresie udzielania, w imieniu dysponentów budżetowych, dotacji i sprawowania nadzoru
nad ich wykorzystaniem,
• wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniach z 1992 r. wydanych na podstawie
art. 16 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 prawa budżetowego, które powinny objąć pełny zakres dotacji
budżetowych udzielanych jednostkom gospodarki pozabudżetowej,
• wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie
środków specjalnych jednostek budżetowych przez nadanie dysponentom środków
budżetowych uprawnień do tworzenia środków specjalnych.
Ustalenia kontroli wykorzystania środków dotacji celowych dla gmin wskazały
potrzebę podjęcia przez wojewodów skutecznego nadzoru wykorzystania środków
przyznanych w formie dotacji celowych, umożliwiających szybkie reagowanie na
stwierdzone

nieprawidłowości,

a

w

szczególności

wyeliminowanie

przypadków

wykorzystywania środków dotacji w sposób i na cele niezgodne z przeznaczeniem.
Nadal pozostają aktualne wnioski Najwyższej Izby Kontroli podnoszone w wyniku
kontroli wykonania budżetu państwa, w szczególności dotyczące:
- potrzeby opracowania nowej ustawy - Prawo budżetowe, która powinna generalnie
rozstrzygnąć podstawowe zasady budżetowe, a zwłaszcza zasady dyrektywności niektórych
wydatków oraz dopuszczalności przenoszenia środków budżetowych, zakresu udzielania
dotacji budżetowych, dyscypliny budżetowej (w tym organu uprawnionego do powołania
komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym,

Sądzie

Najwyższym,

odpowiedzialności

za

naruszenie,

jej

Trybunale
szczególnych

Konstytucyjnym)
zasad

oraz

gospodarki

zasady

finansowej

w wybranych sferach,
- konieczności uregulowania szczegółowych zasad gospodarowania środkami funduszy
celowych o charakterze państwowym,
- problemu zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz nieskutecznego ich egzekwowania,

83
- konsekwentnego

egzekwowania

stosowania

procedur

zamówień

publicznych,

przy

jednoczesnym eliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych, przez odpowiednią nowelizację
ustawy o zamówieniach publicznych.

*

*

*

*

Po kontroli wykonania budżetu państwa przez Kancelarię Prezydenta NIK uzyskała
informację, że wnioski pokontrolne zostały przyjęte do realizacji. Przychody z tytułu
wynajmu pomieszczeń w 1996 r. Kancelaria odprowadziła na rachunek dochodów
budżetowych. Zarządzeniem nr 90 Prezesa RP z dnia 25 lipca 1997 r. uregulowane zostały
zasady wykorzystywania funduszu dyspozycyjnego Prezydenta. Zgodnie z wnioskami
pokontrolnymi opracowano plan zamierzeń remontowych Kancelarii oraz plan zakupów
inwestycyjnych. Przeprowadzono ponadto inwentaryzację składników majątkowych oraz
opracowano i wdrożono zatwierdzoną przez Szefa Kancelarii instrukcję dotyczącą sposobu
sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Kancelarii Prezydenta.
Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych jest m.in. przedmiotem badań
prowadzonej w Kancelarii kontroli budżetowej.
Dyrektor Generalny w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował o sposobie
realizacji wszystkich wniosków pokontrolnych, w tym m.in. o pisemnych zobowiązaniach
dyrektorów:
- Departamentu Rodziny i Kobiet KPRM do zaciągania zobowiązań jedynie do wysokości
wydatków ujętych w planie finansowym;
- Biura Administracyjno-Gospodarczego KPRM do bieżącego obciążania najemców opłatami z
tytułu czynszów i kosztów eksploatacyjnych.
Izba została poinformowana również o odprowadzeniu na dochody budżetu państwa
środków dewizowych znajdujących się na rachunku dewizowym w PKO S.A. oraz na
subkoncie Ambasady RP w Berlinie w wysokości 977.168,82 DEM, co w przeliczeniu na
PLN stanowiło wartość 1.807.762 zł.
Prezes GUS poinformował NIK o sposobie realizacji wniosków. W zakresie
naruszenia dyscypliny budżetowej - GUS wydatkował kwotę 348.364,00 zł pochodzącą
z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie spisu rolnego w 1996 r., na częściową
realizację

prac

związanych

z

tworzeniem

systemu

identyfikacji

adresowej

ulic,

nieruchomości, budynków i mieszkań (NOBC - 47), niezgodnie z przeznaczeniem, co

84
stanowiło naruszenie dyscypliny budżetowej, przewidziane w art. 57 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo budżetowe - został skierowany wniosek do Resortowej Komisji Orzekającej przy
Głównym Urzędzie Statystycznym.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) skierował do komisji
orzekającej o naruszenie dyscypliny budżetowej zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny
przez pracownika odpowiedzialnego za dokonywanie zamówień publicznych. Komisja
orzekła winę pracownika i odstąpiła od wymierzania kary.
Po kontroli wykonania budżetu państwa w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
umowy i porozumienia o współpracy zostały wypowiedziane oraz wszczęto postępowanie na
zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o zamówieniach publicznych.
Minister Spraw Zagranicznych poinformował NIK o sposobie realizacji wszystkich
wniosków. M.in. zlecił Dyrektorowi Generalnemu w MSZ nadzór nad opracowaniem aktów
wykonawczych do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie
wynagrodzeń i świadczeń przysługujących pracownikom placówek dyplomatycznych
i urzędów konsularnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 71, poz. 307 ze zm.) w terminie do 31.10.1997 r.
Termin ten uwzględnia konieczność dokonania uzgodnień z innymi resortami.
Ministerstwo Finansów przyjęło do realizacji wnioski NIK dotyczące:
- obniżenia zobowiązań wymagalnych państwowych jednostek budżetowych,
- zaniechania praktyki wpływania na treść decyzji o ulgach podatkowych wydawanych przez
organy skarbowe poprzez pisma zalecające, wskazujące sposób rozstrzygnięcia sprawy,
- precyzyjnego szacowania dochodów budżetowych ze źródeł podatkowych i niepodatkowych,
- przestrzegania

przepisów

prawa

przy

podejmowaniu

decyzji

o

sprzedaży

akcji

sprywatyzowanych banków, które znajdują się jeszcze w posiadaniu Skarbu Państwa.
Minister Skarbu Państwa poinformował, że:
- usprawniono

proces

przygotowania

zadań

inwestycyjnych

dla

zoptymalizowania

wykorzystania posiadanych środków poprzez przeprowadzenie w porozumieniu z Urzędem
Zamówień Publicznych szkolenia odpowiedzialnych pracowników Ministerstwa,
- przygotowano projekt zarządzenia Ministra w sprawie trybu postępowania komórek
organizacyjnych w procesach zawierania i realizacji umów z kontrahentami,
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- prowadzone są prace nad zmianami statutu i regulaminu organizacyjnego Ministerstwa oraz
regulaminów poszczególnych komórek organizacyjnych.
Minister zapowiedział również, że planowane jest skupienie całego pionu księgowobudżetowego w Departamencie Administracyjno-Budżetowym, a także zamierza dokonać
zmiany zarządzenia w sprawie powołania resortowej Komisji Orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa po kontroli
wykonania budżetu państwa poinformował m.in., że:
- odnotowana krytyczna uwaga o konieczności prawidłowego postępowania i dokumentowania
ponoszonych wydatków, poprzez rzetelne i gospodarne postępowanie przy zawieraniu i
rozliczaniu umów, rzeczywiście miała miejsce w Departamencie Polityki Ekologicznej oraz
Departamencie Ochrony Przyrody. W stosunku do winnych wyciągnął konsekwencje
służbowe, poprzez obniżenie okolicznościowych nagród oraz zobowiązał do dokonania
pełnego rozliczenia organizacji Targów EKO - Media Forum’96,
- ustawa o zamówieniach publicznych zawiera szereg regulacji zarówno dyscyplinujących, jak
i komplikujących wydatkowanie środków publicznych. Świadom tego, dołożył wszelkich
starań, by zapewnić pełne przestrzeganie zawartych w niej przepisów przez pracowników
Ministerstwa i wszystkich pozostałych podległych jednostek,
- zważywszy na nieprawidłowości wykazane w protokóle NIK z dnia 8 maja 1997 r. - Dyrektor
Generalny Ministerstwa skierował w dniu 19 maja br. stosowne zawiadomienie do
Resortowej Komisji Orzekającej ds. Dyscypliny Budżetowej przy Ministrze Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
poinformował, że:
- zobowiązał podległe służby do opracowania projektu strategii finansowej Narodowego
Funduszu,
- wznowił pracę zespół mający za zadanie wypracowanie ostatecznej koncepcji współpracy
z Bankiem Ochrony Środowiska,
- rozpoczęto wdrażanie systemu nadzoru rozliczania umów pożyczek i dotacji umożliwiającego
szybkie oznaczenie i rozpatrzenie przyczyn powstawania zaległości.
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W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących wykonania budżetu
państwa Kierownik Krajowego Biura Wyborczego wydał zarządzenie regulujące w sposób
kompleksowy zasady i tryb udzielania zamówień publicznych w KBW i jego delegaturach.
Wprowadzono obowiązek prowadzenia rejestru zamówień publicznych oraz stosowania
wskazanych w zarządzeniu wzorów, druków i formularzy.
Podjęto działania organizacyjne w celu przestrzegania zasad, form i trybu
postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych określonych ustawą z dnia 10 czerwca
1994 r., w ramach których - przy specyfice działania MSZ (w kraju i za granicą) - udzielanie
zamówień publicznych powierzono szczególnemu nadzorowi Dyrektora Generalne w MSZ
oraz 15.04.1997 r. wydano w porozumieniu z Urzędem Zamówień Publicznych Zarządzenie
nr 5 Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wewnętrznego regulaminu udzielania
zamówień publicznych na zasadach szczególnych przez jednostki organizacyjne MSZ.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło do Ministerstwa Finansów z wnioskiem
o uwzględnienie w 1998 r. inwestycji w Tokio w ramach tzw. inwestycji centralnych,
zwracając uwagę na konieczność zapewnienia środków na budowę obiektów Ambasady
w Tokio i podkreślając nieuzasadnione - kwestionowane przez Najwyższą Izbę Kontroli wydatki ponoszone na najem pomieszczeń zastępczych w Tokio.
Minister Sprawiedliwości poinformował NIK o sposobie realizacji wszystkich
wniosków, z których ważniejsze są następujące:
Problematyka zmniejszenia zaległości w egzekucji należności i zahamowania ich
dalszego wzrostu omówiona została na krajowej naradzie Prezesów Sądów, Prokuratorów
i Dyrektorów Zakładów Karnych. Zalecone także został w formie pisemnej przeprowadzenie
lustracji w sądach charakteryzujących się niskimi wskaźnikami windykacji należności. Resort
sprawiedliwości przygotowuje projekt zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie premiowania pracowników sądów powszechnych za ściąganie należności
sądowych, wspomagającego dodatkowo nadzór administracyjny. Ponadto w odrębnym
wystąpieniu do Prezesów Sądów Wojewódzkich postanowiono przedstawić przedmiotowe
uwagi i wnioski Najwyższej Izby Kontroli i objąć je systemem kontroli wewnątrzresortowej.
W związku z nieprzestrzeganiem przez kierowników jednostek budżetowych
obowiązku zawiadamiania Resortowej Komisji Orzekającej z naruszeniem dyscypliny
budżetowej w nadzorowanych przez nich jednostkach, wnioski w sprawie naruszenia
dyscypliny budżetowej zgłoszone przez właściwe jednostki organizacyjne Ministerstwa
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Sprawiedliwości zostały poszerzone w celu objęcia przez Komisję również zarzutu
polegającego na niezłożeniu takich zawiadomień przez bezpośrednio zainteresowanych
szefów jednostek.
Na dysponentów drugiego stopnia środków budżetów nałożono obowiązek zgłoszenia
wszystkich przypadków zaistniałych naruszeń dyscypliny budżetowej w jednostkach niższego
szczebla w celu wdrożenia określonych postępowań wyjaśniających.
Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki poinformował Izbę o przygotowaniu
przez urząd projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r.
w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym. Wskutek tych zmian,
sugerowanych przez NIK, Rada Ministrów wydała w dniu 26 sierpnia 1997 r. nowe
rozporządzenie Rady Ministrów w tej materii.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej poinformował Izbę, że podjęte zostały działania
dyscyplinujące pracę Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny
budżetowej. W I półroczu 1997 r. Komisja załatwiła ostatecznie wszystkie zaległe sprawy.
W związku z ujawnionymi przypadkami zaciągania zobowiązań nie mających
pokrycia w planach finansowych jednostek podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki
Społecznej, podjął on ponadto działania na rzecz uregulowania, przed końcem roku,
zobowiązań finansowych, zanim staną się one wymagalne.
Zobowiązano odpowiednie departamenty od terminowego rozliczania środków
z rezerw celowych - ostateczny termin takiego rozliczenia został ustalony na dzień 20 grudnia
1997 r.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, wspólnie z Ministerstwem Finansów,
przygotowało zasady i wytyczne do realizacji procesu restrukturyzacji wymagalnych
zobowiązań

jednostek

ochrony

zdrowia.

Realizację

tego

procesu

połączono

z przekształcaniem jednostek budżetowych w samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej.
Korespondencja pokontrolna dotycząca wykonania budżetu państwa - woj.pilskie
wskazuje, że wprowadzono zmiany skutkujące przeprowadzaniem systematycznych kontroli
finansowych, co m.in. spowodowało usprawnienie egzekwowania zaległości przez podległe
organowi urzędy rejonowe, zlikwidowaniu uległy zaległości w kierowaniu wniosków
dotyczących naruszeń dyscypliny budżetowej przez rzecznika dyscypliny budżetowej do
komisji, wzmożono nadzór nad terminowym przekazywaniem dochodów (ukarano 3 osoby).
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Skierowano ponadto zawiadomienia do sądu rejonowego o odszkodowanie oraz do
prokuratury

rejonowej

o

popełnieniu

przestępstwa

niegospodarności

przez

osobę

odpowiedzialną za szkodę wyrządzoną z tytułu dokonywania przedpłat na rzecz wybranych
aptek. Podjęte działania w zakresie zmniejszenia stanu zaległości w opłatach za gospodarcze
korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian okazały się mało skuteczne.
Również, pomimo podjętych działań w niepełnym zakresie wyeliminowano pozostałe
zaległości w należnościach budżetowych. Kompleksowej oceny realizacji pozostałych
wniosków pokontrolnych, a w szczególności: kształtowania się zobowiązań wymagalnych,
będzie można dokonać po przeprowadzeniu kontroli wykonania budżetu państwa w roku
1997.
Informacje zawarte w korespondencji pokontrolnej dotyczące wykonania budżetu
państwa - woj.poznańskie wskazują, że nadal połowa wniosków nie została zrealizowana,
a podejmowane działania był skuteczne, co dotyczy egzekwowania zaległych należności,
kształtowania się zobowiązań wymagalnych, wzmożenia nadzoru nad działalnością
podległych jednostek organizacyjnych bądź korzystających ze środków budżetowych. Oceny
realizacji pozostałych wniosków pokontrolnych, a w szczególności: kształtowania się
zobowiązań wymagalnych, będzie można dokonać po przeprowadzeniu kontroli wykonania
budżetu państwa w roku 1997.
Wojewoda Siedlecki podjął działania dyscyplinujące w podległych mu jednostkach
w zakresie pełnego i terminowego uiszczania dochodów budżetowych oraz wykorzystania
środków inwestycyjnych. Zobowiązał się do bieżącego aktualizowania planu wydatków
budżetowych, zwiększenia nadzoru nad wykorzystywaniem dotacji i rozliczaniem
przekazywanych środków oraz bieżącej analizy stanu zobowiązań w działach ochrona
zdrowia i oświata.
Wojewoda

Płocki

podjął

działania

dyscyplinujące

podległy

mu

aparat

administracyjny, co spowodowało m.in. zmniejszenie zaległości we wpłatach do budżetu
tylko w I półroczu 1997 r. o 995,5 tys. zł.
Dokonano wpłaty nadwyżki środka specjalnego w kwocie 44,8 tys. zł jeszcze w czasie
trwania kontroli oraz odzyskano od Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedyna” kwotę 3,7 tys. zł
nienależnie przyznanej dotacji.
Poza kontrolą w Urzędzie Wojewódzkim na terenie województwa płockiego
przeprowadzono kontrole w 8 jednostkach (kontrole okołobudżetowe).
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Wojewoda Radomski m.in. zobowiązał Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości do wzmocnienia nadzoru na urzędami rejonowymi w zakresie
windykacji należności budżetowych. Zintensyfikowano nadzór nad wydatkami w placówkach
służby zdrowia, co spowodowało spadek udziału zobowiązań w budżecie ogółem z 12,3%
w 1995 r. do 6,27% w 1996 r. (o 9.003 tys. zł). Realizuje się program restrukturyzacji
placówek służby zdrowia, ich usamodzielniania.
Wojewoda
ezgekwowania

zobowiązał
zwrotu

podległy

mu

niewykorzystanych

aparat

administracyjny

dotacji

oraz

do

bieżącego

rozliczenia

jednostek

pozabudżetowych oraz wystąpił do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” o zwrot
dotacji 333,3 tys. zł.
Wojewoda Warszawski podjął działania w celu wyeliminowania w przyszłości
stwierdzonych nieprawidłowości. Spowodował rozpatrzenie przez Komisję Orzekającą
wszystkich zaległych spraw o naruszenie dyscypliny budżetowej. nasilone zostały działania
zmierzające do zwiększenia dochodów budżetowych łącznie z wszczęciem postępowań
egzekwujących wobec opornych dłużników.
Podjęto też działania zmierzające do zahamowania wzrostu zadłużenia placówek
służby zdrowia, które polegały na: zmniejszeniu wydatków na cele administracyjne,
dokonywaniu uzasadnionych potrzebami zakupów sprzętu, wykonywaniu tylko niezbędnych
prac remontowych, zwiększeniu nadzoru nad gospodarką lekami itp.
Wojewoda zlecił jednostkom nadzorującym procesy inwestycyjne dokładne
analizowanie ofert wykonawców i czuwanie nad bieżącym rozliczaniem realizowanych zadań
inwestycyjnych.
Wojewoda Zielonogórski, po kontroli wykonania budżetu państwa realizując wnioski
pokontrolne, polecił swoim służbom usprawnienie trybu planowania dochodów budżetowych
na 1998 r. i w latach następnych oraz zmniejszył dotację na zadania zlecone realizowane
przez miasto Zielona Góra w rozdziale 8.222 o kwotę 798 tys. zł przyznanej na 1997 r.
w nadmiernej wysokości.
Wojewoda Leszczyński poinformował NIK, że podjął odpowiednie czynności dla
wykorzystania w pracy Urzędu Wojewódzkiego uwag i wniosków, m.in. poprzez wdrożenie
skuteczniejszego nadzoru nad wydatkowaniem środków, intensyfikację pracy przy
wystawianiu

tytułów

wykonawczych

na

zaległości

mandatowe,

uwzględnianie
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przedstawionych uwag w tematyce kompleksowych i problemowych kontroli wykonywanych
przez jego służby.
Po kontroli wykonania budżetu państwa - woj. sieradzkie, Wojewoda poinformował
o realizacji następujących wniosków Izby:
- merytoryczne służby Wojewody Sieradzkiego, odpowiedzialne za egzekucję należności
budżetowych, zobowiązane zostały do bieżącego analizowania stanu zobowiązań
i wykorzystywania wszelkich dostępnych środków do pełnej realizacji należności
budżetowych. Podjęte dotychczas działania wykazują jednak, że należności byłego Funduszu
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego z tytułu udzielonych pożyczek nie będą mogły być
wyegzekwowane, ponieważ ograniczone są środki finansowe przedsiębiorstw w upadłości,
- spośród 16 osób z jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, odpowiedzialnych za
naruszenie dyscypliny budżetowej poprzez zaciągnięcie zobowiązań - art. 57 ust. 1 pkt 8
ustawy Prawo budżetowe - Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Budżetowej przy Wojewodzie Sieradzkim 13 osób uznała winnymi naruszenia skuteczności
nadzoru nad prawidłowością wykorzystania dotacji udzielonych jednostkom niepaństwowym,
realizującym zadania państwowe,
- udzielanie dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych po rzetelnym przeanalizowaniu
terminowości i zasadności zgłoszonych w tym zakresie wniosków,
- zwiększenie stopnia wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych

oraz

Wojewódzkiego

Funduszu

Gospodarki

Zasobem

Geodezyjnym

i Kartograficznym, zwłaszcza w przypadkach, gdy może to skutkować ograniczeniem
wydatkowania środków budżetowych.
Wojewoda Skierniewicki poinformował NIK m.in., że:
- na bieżąco jest prowadzona analizy pozyskiwania dochodów w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej, w tym także analiza dotrzymywania terminów płatności, wysyłane
są wezwania do zapłaty i kierowane wnioski do egzekucji,
- w dniu 9 czerwca 1997 r. powołał zespół do prowadzenia kontroli i racjonalizacji gospodarki
finansowej we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej oraz podjął decyzję o przekształceniu
tych jednostek w samodzielne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
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- zobowiązał dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej do przeznaczania dochodów
zgromadzonych na rachunkach środków specjalnych, przede wszystkim na spłatę
zobowiązań,
- w zakresie trybu przekazywania dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej, po naradzie
w dniu 25 marca 1997 r., zobowiązał kluby sportowe i okręgowe związki sportowe, których
obsługę finansową prowadzi Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, do zawarcia
porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu obsługi finansowej,
- do jednostek zalegających z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostały
wysłane upomnienia, a następnie będą kierowane wnioski do egzekucji.
Ponadto w czerwcu 1997 r. odbyły się cztery rozprawy przed Komisją Orzekającą
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Budżetowej przy Wojewodzie Skierniewickim,
przeciwko dyrektorom czterech jednostek ochrony zdrowia. Komisja odstąpiła od ukarania
jednej osoby, a wobec trzech orzekła kary pieniężne w wysokości od 100 do 200 zł. Pozostałe
dwie sprawy będą rozpatrzone w terminie późniejszym.
Kierownicy kontrolowanych jednostek niepaństwowych, odpowiadając na wystąpienia
pokontrolne poinformowali o zastosowaniu się do zaleceń NIK, dotyczących bieżącego
prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymywanych w 1997 r. środków
budżetowych oraz opracowywaniu informacji o przebiegu realizacji zleconych zadań
i uzyskanych efektach.

2) Analiza wykonania założeń polityki pieniężnej
Kontrolę

wykonania

założeń

polityki

pieniężnej

Najwyższa

Izba

Kontroli

przeprowadziła obejmując badaniem Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów.
"Analiza" uwzględniała głównie zgodność prowadzonej w 1996 r. polityki pieniężnej
z treścią Uchwały Sejmu RP w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1996 r. W „Analizie”
korzystano również z ustaleń kontroli „Zarządzanie przez Prezesa NBP i Ministra Finansów
rezerwami dewizowymi”.
Ponadto "Analiza" zawierała charakterystykę uwarunkowań, mających istotny wpływ
na realizację podstawowych celów polityki pieniężnej, syntetyczną ocenę wykonania założeń,
a także wynikające z analizy wnioski.

*

*
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Najwyższa Izba Kontroli, mając na uwadze zmieniające się uwarunkowania
zewnętrzne i wewnętrzne, wywierające istotny wpływ na przebieg realizacji celów
wynikajacych z uchwały Sejmu RP w sprawie założeń polityki pieniężnej na 1996 r., uznała że
końcowe efekty działań zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i Ministra Finansów
należy ocenić pozytywnie. Zdaniem NIK, ujawnione w toku kontroli uchybienia
i nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na ostateczne wyniki realizacji założeń
polityki pieniężnej.

Wyniki wykonania założeń polityki pieniężnej
Podaż pieniądza ogółem
W założeniach polityki pieniężnej na rok 1996 Sejm przyjął wielkość przyrostu
podaży pieniądza ogółem na poziomie 23 mld zł. Jak wynika z ustaleń kontroli, kwota ta
odbiegała od projektowanych przez Narodowy Bank wielkości przyrostu pieniądza
(25,3 mld zł w wariancie I oraz około 29,8 mld zł w wariancie II). W rzeczywistości podaż
pieniądza ogółem (wg GUS) wzrosła z poziomu około 104,3 mld zł na koniec 1995 roku do
134,8 mld na koniec grudnia 1996 roku, tj. o 30,5 mld zł.
Przyrost podaży pieniądza w 1996 r. był wyższy o około 32,6% od przyrostu
przyjętego w założeniach polityki pieniężnej. Natomiast podaż pieniądza rezerwowego
zwiększyła się o 5,8 mld zł, tj. o 20,6% nominalnie, wobec przyjętego w założeniach polityki
pieniężnej przyrostu w wysokości około 7 mld zł. Oznacza to, że udało się zrealizować cel
pośredni, jakim była kontrola podaży pieniądza rezerwowego, mimo że nie utrzymano
założonego ogólnego wzrostu podaży pieniądza.
W 1996 roku udział gotówki w strukturze przyrostu podaży pieniądza był mniejszy
niż w 1995 roku, co może być wyrazem słabszej presji inflacyjnej. Nieco mniejszy niż
w 1995 roku był również udział depozytów złotowych gospodarstw domowych w strukturze
przyrostu podaży pieniądza. Zwiększyła się natomiast w tym zakresie rola depozytów
złotowych podmiotów gospodarczych oraz depozytów walutowych, zarówno w odniesieniu
do podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych. Jednocześnie od połowy 1996 r.
słabszy wpływ na zmiany podaży pieniądza wywierał przyrost należności zagranicznych
netto, w tym rezerw dewizowych, znacznie wzrosła jednak rola kredytów dla sektora
niefinansowego.
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Przyczyną nieproporcjonalnych, (w skali comiesięcznej) zmian w podaży pieniądza
w grudniu 1996 roku była zmiana systemu sprawozdawczości bankowej. Z dniem 1 stycznia
1997 r. zaczęło obowiązywać zarządzenie Nr 15 /96 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 22 listopada 1996 r. w sprawie zasad, zakresu i terminów przekazywania do
Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki. Wiązało się to m.in. z rozliczeniem
tzw. kont przejściowych, a w rezultacie z księgowym transferem pieniądza z kategorii tzw.
pieniądza w drodze do kategorii depozytów.
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie
(istotny element polityki

pieniężnej) był

oceniła fakt, że poziom podaży pieniądza
kształtowany

poprzez operacje

księgowe

polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków finansowych zarejestrowanych na
kontach przejściowych. Na powyższą ocenę NIK miał wpływ fakt, że Narodowy Bank Polski
nie przewidział skutków, jakie w rejestrowanej masie pieniądza wywoła pod koniec 1996
roku zmiana w sprawozdawczości bankowej.
Pieniądz rezerwowy
Celem operacyjnym polityki pieniężnej NBP była kontrola wysokości przyrostu
pieniądza rezerwowego, na który składają się gotówka w obiegu i w kasach banków oraz
rezerwy obowiązkowe odprowadzane przez banki do NBP. Prognozowany na 1996 rok
przyrost pieniądza rezerwowego podzielony został przez NBP na poszczególne miesiące,
charakteryzujące się zróżnicowanym poziomem tego pieniądza. Za takim rozwiązaniem
przemawiały, obserwowane w minionych latach, sezonowe zmiany popytu na pieniądz
wykazywanego przez gospodarkę.
Podstawowym instrumentem realizacji omawianego celu były operacje otwartego
rynku. Na początku każdego miesiąca Komitet Koordynacyjny Operacji Otwartego Rynku
NBP ogłaszał oczekiwaną wartość tych operacji, a konkretnie przedział, w jakim powinna się
ona znaleźć.
Wobec zrealizowania celu operacyjnego, wiążącego się z przyrostem pieniądza
rezerwowego w wysokości 5,8 mld zł, przy założonym w 1996 roku poziomie 7 mld zł,
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła sprawność banku centralnego w tym zakresie.
NBP - m.in. posługując się modelowaniem ekonometrycznym, skutecznie stosował w 1996 r.
metodologię planowania operacji otwartego rynku.
Stopy procentowe
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W 1996 roku dwukrotnie była obniżana cena pieniądza krajowego: pierwszy raz
w dniu 8 stycznia 1996 r. – kiedy stopę redyskontową obniżono z 25 % do 23 %, a stopę
kredytu

lombardowego z 28 do 26%. Kolejna zmiana

wysokości

stóp procentowych

nastąpiła w dniu 17 lipca 1996 r. W wyniku tej zmiany omawiane stopy spadły odpowiednio
do poziomu 22% i 25%.
W roku 1996 kwota udzielonych przez te banki kredytów (80,1 mld zł) była o 42,4%
wyższa od odpowiedniej kwoty z roku 1995 (56,2 mld zł). Górna kwota przedziału, wg
założeń polityki pieniężnej, w jakim powinny zamknąć się kredyty dla sektora
niefinansowego (69,3 mld zł) została przekroczona już na koniec trzeciego kwartału
1996 roku.
Nominalnie średnie miesięczne oprocentowanie kredytu redyskontowego kształtowało
się w poszczególnych kwartałach 1996 roku na poziomie od 2,01 do 1,90. Realnie, stopy tego
kredytu różniły się w zależności od przyjętego deflatora. Przy oparciu się na wskaźniku
wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu, stopy te kształtowały się na poziomie między
0,9 a 1,3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dawało realną
stopę kredytu redyskontowego między -0,09 (I kwartał) a 1,1 (III kwartał). Nominalna
różnica pomiędzy stopą redyskontową, a stopą kredytu lombardowego, po obniżkach w
styczniu i lipcu podstawowych stóp procentowych, utrzymywała się na poziomie trzech
punktów procentowych. Należy podkreślić, że stopy te miały wpływ zarówno na
zainteresowanie banków komercyjnych pieniądzem banku centralnego, na zainteresowanie
inwestorów zagranicznych polskimi papierami skarbowymi, jak i na kształtowanie się stóp
procentowych na rynku pieniężnym.
Obniżenie stopy redyskontowej i lombardowej tylko o 3%, wskazywało na ostrożność
decyzji banku centralnego, zapobiegającą wywoływaniu zbytniego optymizmu w gospodarce,
który mógłby doprowadzić do niekorzystnych tendencji

w postaci tzw.

przegrzania

koniunktury.
Spadek oprocentowania depozytów spowodował zmniejszenie oszczędności, wzrost
konsumpcji, a w rezultacie zwiększenie zadłużenia gospodarstw domowych. O ile
w pierwszym kwartale 1996 roku tempo przyrostu depozytów gospodarstw domowych
wynosiło średnio miesięcznie około 5%, to od drugiego kwartału uległo zwolnieniu i wahało
się w granicach 2%. Analizując tempo przyrostu depozytów złotowych i kształtowanie się
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stóp procentowych, stwierdzono, że przyczyną wolniejszego wzrostu depozytów była
malejąca skala oprocentowania oferowana przez banki.
Tempo wzrostu należności bankowych od gospodarstw domowych charakteryzowało
się wysoką dynamiką, szczególnie od drugiego kwartału 1996 roku, wahającą się
w przedziale 6-7% miesięcznie.
Czynnikiem dynamizującym popyt na kredyt była niższa stopa procentowa, a także
ogólnie korzystniejsze warunki uzyskania kredytów, jak i szerszą oferta bankowa.
Obniżenie stóp procentowych wpłynęło także na wzrost spożycia indywidualnych
gospodarstw domowych, który wyniósł 8,2%.
Wzrost

należności

systemu

bankowego

od

podmiotów

gospodarczych

charakteryzował się największą dynamiką w trzecim i czwartym kwartale 1996 r. Stało się tak
w pewnej mierze dzięki korekcie w dół stóp procentowych kredytu.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, realizację polityki stóp procentowych
prowadzoną przez Narodowy Bank Polski w 1996 r. można uznać za odpowiadającą
przyjętym przez Sejm RP założeniom polityki pieniężnej.
Polityka kursowa
Miesięczny limit tzw. pełzającej dewaluacji złotego od 8 stycznia 1996 roku wynosił
1%. Poziom dewaluacji 1,2 %, który obowiązywał od maja 1995 r., mimo, że obniżony
o 0,2 pkt procentowe, był jednak wyższy od założeń przyjętych do konstrukcji budżetu
(gdzie przewidywano dewaluację wynosząca 0,9 % miesięcznie i 11,7 % w skali roku).
Wpływ na powyższe różnice miały głównie relacje między kursem dolara amerykańskiego
a marką niemiecką, wobec których złoty zdewaluował się (nominalnie) odpowiednio o 14 % i
6 %. Podkreślić jednak należy, że kurs centralny podawany przez NBP nie ma charakteru
wiążącego, a był jedynie kursem inicjującym wartość złotego wobec USD i DEM. W oparciu
o jego wartość kształtuje się bowiem kurs wynikowy (tzw. fixing). Głównym wyznacznikiem
tego kursu jest popyt i podaż zgłaszane przez banki komercyjne.
Rzeczywiste, realne zmiany kursu liczone poprzez skorygowanie wartości zmiany
nominalnej o indeksy inflacji krajów, w których te waluty są prawnymi środkami płatniczymi
były stosunkowo wysokie. Złoty zyskał wobec marki 10% (w ciągu dwóch ostatnich lat 20%)
oraz aprecjonował wobec USD o około 2%. Łącznie z aprecjacją złotego wobec USD
dokonaną w 1995 roku (około 20%) wzrost ten uznano za bardzo wysoki i postrzegano w nim
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jedną z głównych przyczyn spadku dynamiki eksportu i dużego wzrostu wartości importu.
Wpływy z eksportu w 1996 roku wyniosły (wg GUS) 24439,8 mln USD, a wydatki z tytułu
importu 37136,7 mln USD. Saldo płatności towarowych wyniosło natomiast -8154 mln USD.
Zwraca uwagę, że deficyt ten nie został pokryty przez wpływy z handlu przygranicznego
(7153 mln USD).
Rezerwy obowiązkowe
Stopy rezerw obowiązkowych w Polsce na początku 1996 roku kształtowały się
następująco: 20% od złotowych wkładów na żądanie, 9% od złotowych wkładów
terminowych oraz 1% od środków zgromadzonych na rachunkach dewizowych, niezależnie
od okresu na jaki je zdeponowano. Tak duża różnica pomiędzy stopami powyższych rezerw
nie miała ekonomicznego uzasadnienia, toteż jednym z celów polityki pieniężnej,
wyznaczonych założeniami na rok 1996, było zmniejszenie tej dysproporcji.
Podwyższając 26 stycznia 1996 r. stopę rezerw obowiązkowych od wkładów
dewizowych z 1% na 2%, NBP powoływał się na konieczność wyrównania kosztów
pozyskania pieniądza dewizowego i złotowego, potrzebę dalszego ograniczenia płynności
banków oraz chęć zmniejszenia kosztów związanych z operacjami otwartego rynku.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła tę decyzję jako początek działań,

mających zgodnie

z założeniami polityki pieniężnej na rok 1996, doprowadzić do sytuacji, w której koszty
gromadzenia depozytów złotowych i walutowych będą zbliżone. Jednak obserwowana od
początku roku znaczna nadpłynność sektora bankowego powodowała, że NBP ponosił duże
koszty ściągania pieniądza w ramach operacji otwartego rynku. Podwyżka rezerw miała być
tańszym sposobem ograniczenia wolnych środków w dyspozycji banków, niż dalsze
sterylizowanie rynku przez bezwarunkową i warunkową sprzedaż bonów pieniężnych NBP
oraz papierów skarbowych.
Kolejną decyzją Narodowego Banku Polskiego z dnia 18 czerwca 1996 r. obniżono
stopy rezerw obowiązkowych od złotowych depozytów płatnych na każde żądanie. Zmiana ta
jednak, w ocenie NIK, nie przyniosła spodziewanych zmian stóp procentowych banków.
Obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej w bankach dla depozytów złotowych nastąpiło
dopiero po lipcowej redukcji o jeden punkt podstawowych stóp procentowych NBP.
Operacje otwartego rynku
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Od 1 stycznia 1996 r. NBP stosował inny niż w latach poprzednich cel operacyjny
polityki pieniężnej. W przeciwieństwie do lat 1994-1995, gdy celem operacji otwartego rynku
była kontrola wysokości krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym,
w roku 1996 celem operacyjnym polityki pieniężnej NBP stała się kontrola przyrostu podaży
pieniądza rezerwowego. Odejście od stóp krótkookresowych jako celu operacyjnego, miało
umożliwić bardziej elastyczną reakcję banku centralnego na przepływy zagranicznych lokat
krótkoterminowych.
Zgodnie z tą strategią NBP, cel operacyjny miał zostać osiągnięty poprzez
przeprowadzanie operacji otwartego rynku na taką skalę i przy takim oprocentowaniu, by
przyrost podaży pieniądza rezerwowego nie przekroczył w ciągu roku wielkości 7 mld zł,
przyjętej w założeniach polityki pieniężnej na rok 1996. Ściśle kontrolowane miało być
średnie miesięczne tempo przyrostu podaży pieniądza rezerwowego, przy uwzględnieniu
wahań sezonowych.
W założeniach polityki pieniężnej na rok 1996 określony został limit wykorzystania
warunkowych operacji otwartego rynku (REVERSE REPO) w wysokości 3 mld zł. Limit ten,
uchwalony przez Sejm RP, był zgodny z propozycjami NBP i nie nasuwał krytycznych uwag
ze strony Rządu.
Badania kontrolne wykazały, że poziom ów został przekroczony o 20%, bowiem
średnie dzienne saldo tych operacji wyniosło 3,6 mld zł. Zdecydowały o tym wysokie średnie
dzienne stany w miesiącach od stycznia do sierpnia 1996 r.
W 1996 r. przeprowadzono 93 przetargi, na których sprzedano bony pieniężne NBP
o łącznej wartości nominalnej 26,1 mld zł. Skala operacji w 1996 r. była prawie trzykrotnie
wyższa, niż w roku poprzedzającym, bowiem w 1995 r. na 28 przetargach sprzedano bony
pieniężne o łącznej wartości nominalnej 9,1 mld zł.
Ogólne koszty obsługi operacji otwartego rynku ukształtowały się na poziomie
3,183 mld zł, co oznaczało, że w stosunku do kosztów poniesionych w 1995 r. wielkość ta
była wyższa o 74,3%. Wpływ na to miały opisywane zmiany w skali oraz strukturze operacji.
Znacznie wzrósł udział kosztownych emisji bonów pieniężnych. Nakłady poniesione na
obsługę tych operacji wynosiły 2,379 mld zł i stanowiły 74,7% ogółu kosztów. W stosunku
do 1995 r. były one wyższe o 194,6%.
Wzrost kosztów obsługi operacji otwartego rynku, a zwłaszcza kosztów związanych
ze sprzedażą bonów pieniężnych NBP spowodował zmniejszenie wpłaty NBP z zysku, do
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budżetu państwa. Wysokość należnej budżetowi wpłaty (595,1 mln zł) była blisko trzykrotnie
niższa od przyjętej w ustawie budżetowej (1.850 mln zł).
Zdaniem

NIK,

w

warunkach

konieczności

utrzymania

poziomu

pieniądza

rezerwowego, wyższa skala operacji otwartego rynku, powodująca tym samym wzrost
kosztów działania banku centralnego, była w 1996 r. uzasadniona.
Rezerwy dewizowe i ich wykorzystanie
Rok 1996 był trzecim z rzędu rokiem, w którym zanotowany został przyrost rezerw
oficjalnych brutto. Według statystyk NBP, ich zasób zwiększył się z 14.963 mln USD do
18.033 mln USD, tj. o 3.070 mln USD. Wskaźnik dynamiki, liczony w stosunku do stanu na
koniec 1995 r., wyniósł zatem 120,5 %. Według danych wyrażonych w walucie krajowej, stan
rezerw na koniec 1996 r. wyniósł 51.853,9 mln zł i był o 14.925,3 mln zł, tj. 40,4 % wyższy
niż w końcu 1995 r.
Pierwsze oznaki wyhamowywania utrzymującej się od stycznia 1995 r. tendencji
wzrostu rezerw dewizowych ujawniły się w kwietniu 1996 r. Przyczyniły się do tego
przypadające na ten miesiąc wysokie wypłaty z tytułu odsetek od tzw. obligacji Brady’ego,
wyemitowanych przez Rząd RP, w ramach restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego oraz
zobowiązań odsetkowych wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim. Płatności te
znalazły swoje odzwierciedlenie w bilansie dochodów, przyczyniając się do przekształcenia
nadwyżki obrotów bieżących, liczącej w końcu marca +151 mln USD, w deficyt, wynoszący
w końcu kwietnia 1996 r. -226 mln USD.
Na koniec 1996 r. stan rezerw oficjalnych brutto wyniósł 18.033 mln USD. Pozwalał
on na pokrycie 55,4 % rocznych płatności z tytułu importu, czyli na finansowanie importu
przez 28,8 tygodnia. Zgodnie z zaleceniami MFW, optymalna wartość rezerw powinna
równać się 25 % wartości rocznego importu, a zatem zapewniać pokrycie płatności
importowych przez 13 tygodni. Uwzględniając jednak specyfikę polskiej gospodarki, mniej
stabilnej i wiarygodnej, niż gospodarki państw zachodnich, a także sytuację budżetu państwa,
obciążonego wysokim długiem zagranicznym osiągnięty poziom można uznać za korzystny.
W pkt 5 załącznika do uchwały Sejmu z dnia 11 stycznia 1996 r. w sprawie założeń
polityki pieniężnej na rok 1996 Narodowy Bank Polski i Rząd zostały zobowiązane do
podjęcia działań w celu lepszego wykorzystania rezerw dewizowych.
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Ustalenia kontroli wskazały, że realizację tego zadania zainicjował NBP, który
w piśmie z dnia 15 lipca 1996 r. skierowanym do Prezesa Rady Ministrów przedstawił
propozycję zmierzającą m.in. do wykorzystania części rezerw w celu spłaszczenia spiętrzeń
spłat zadłużenia zagranicznego. Według tej koncepcji przyrost rezerw dewizowych NBP,
przewyższający w danym roku popyt na pieniądz rezerwowy banku centralnego,
odpowiadający (przyjętemu jako cel) poziomowi inflacji, konwertowany byłby na krajowe
skarbowe papiery wartościowe. Konwersja polegałaby na tym, że NBP kupowałby od Rządu
skarbowe papiery wartościowe, zaś Rząd w zamian za uzyskane środki nabywałby środki
dewizowe od NBP. Za pozyskane w banku centralnym dewizy Rząd kupowałby zagraniczne,
długookresowe, skarbowe papiery wartościowe, zapadające w okresie największych potrzeb
płatniczych tj. w latach 2003-2008. Zredukowanoby w ten sposób tzw. „kominy”, istniejące
w obsłudze zadłużenia.
NBP ponowił swoją propozycję wykorzystania rezerw oficjalnych brutto do
zabezpieczenia spłat zadłużenia zagranicznego, kierując w dniu 25 sierpnia 1996 r. pismo do
Przewodniczącego Podkomisji ds. Polityki Pieniężnej Sejmu RP.
W odpowiedzi na inicjatywę NBP, Minister Finansów, we wrześniu 1996 r.,
przedstawił NBP odmienną koncepcję wykorzystania rezerw dewizowych, polegających na
uruchomieniu przez NBP, na bazie zgromadzonych rezerw, linii kredytowej w USD, o stałej
stopie procentowej, dla wytypowanych 2-3 banków krajowych - z przeznaczeniem na
finansowanie polskiego eksportu.

Według tej koncepcji ryzyko spłaty takiego kredytu

mogłoby być gwarantowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Do
końca 1996 r. NBP i Ministerstwo Finansów nie uzgodniły stanowisk w kwestii sposobu
wykorzystania rezerw dewizowych.
Działania na rzecz poprawy wykorzystania
w 1996 r. przez obie

rezerw dewizowych, podejmowane

instytucje zostały jednak uwzględnione w założeniach polityki

pieniężnej na 1997 r., w których ujęto m.in. następujące zadania:
1) w 1997 r. NBP i Rząd będą kontynuować działania zamierzające do lepszego wykorzystania
rezerw dewizowych,
2) NBP i Rząd będą pracować nad wprowadzeniem dewizowej linii redyskontowej na
finansowanie eksportu pod weksle zabezpieczone polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów
Eksportowych S.A.
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Wobec braku wspólnych uzgodnień, NBP, w badanym okresie, nadal lokował część
rezerw w krótko- i średnioterminowe zagraniczne papiery wartościowe (obligacje, weksle
skarbowe). W końcu grudnia 1996 r. średni udział papierów wartościowych w rezerwach
oficjalnych brutto stanowił około 72 % wobec 69 % w 1995 r.
Według danych NBP, wpływy w wysokości 1,96 mld zł, uzyskane w 1996 r. z tytułu
rezerw ulokowanych w papiery wartościowe o wartości 12,6 mld USD, pozwoliły na
ukształtowanie się stopy dochodowości tych aktywów na poziomie 5,73 %, wobec
planowanych 5,75 % (i 5,48 % osiągniętych w roku poprzednim).
Depozyty i kredyty sektora niefinansowego
Spadek tempa przyrostu depozytów złotowych ogółem był spowodowany głównie
mniejszym prawie dwukrotnie tempem przyrostu depozytów złotowych gospodarstw
domowych. W 1995 roku wyniosło ono 79,5%, podczas gdy w 1996 roku zmalało do 44,5%.
Odwrotna sytuacja wystąpiła na rynku depozytów złotowych podmiotów gospodarczych.
Realny spadek tych depozytów, który w 1995 roku wyniósł 6,4%, został w 1996 roku
zahamowany – odnotowano ich realny wzrost o 8,7%.
Przyjęte na 1996 r. założenia polityki pieniężnej przewidywały realny wzrost
kredytowania sektora niefinansowego w granicach 4% - 6%. Faktyczny wzrost należności
banków od sektora niefinansowego był wyższy od założonego o około 14 pkt procentowych
i wyniósł realnie 20,3%.
Stwierdzony wysoki poziom kredytów spowodowany był m.in. przyrostem realnych
dochodów ludności o ok. 5,7%, obniżeniem oprocentowania kredytów, a także
korzystniejszymi warunkami ich udzielania. W istotnym zakresie wzrosła też gama
oferowanych klientom usług kredytowych, w tym zwłaszcza związanych z rozwijającym się
systemem ratalnej sprzedaży. Wskazywał na to poziom

kredytów dla gospodarstw

domowych, który na koniec 1996 roku był wyższy niż na 31.12.1995 r. o blisko 108%,
podczas gdy dla podmiotów gospodarczych wzrost ten wyniósł ok. 35%.
Przekroczenie w stosunku do założeń, realnego wzrostu kredytów dla sektora
niefinansowego miało wpływ na wyższy przyrost podaży pieniądza. W ocenie Najwyższej
Izby Kontroli, działania podejmowane przez NBP nie doprowadziły do utrzymania zarówno
podaży pieniądza ogółem, jak i popytu na kredyty ze strony sektora niefinansowego,
w granicach określonych w uchwale Sejmu RP.
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Restrukturyzacja spółdzielczego sektora bankowego
Na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych

spółdzielczego sektora bankowego

wydatkowano w 1996 r. kwotę 28,4 mln zł, przeznaczając ją dla 22 banków, które przejęły 28
upadających banków spółdzielczych, przy czym z kwoty 40 mln zł, przewidzianej na ten cel
w założeniach polityki pieniężnej na 1996 r., wykorzystano jedynie 9,9 mln zł, tj. 24,7%.
Wg stanu na 31.12.1996 r. ze środków finansowych przeznaczonych w latach
1994-1996 na te cele (120 mln zł), nie wykorzystano łącznie 51.859 tys. zł (tj. 43,2%)
Przyczynami niepełnego wykorzystania przewidzianych środków na proces restrukturyzacji
banków spółdzielczych w 1996 r. były m.in.:
- nieprawidłowo sporządzone wnioski (13 banków), które nie odpowiadały ustalonym przez
NBP zasadom i warunkom przyznawania pomocy, wskutek czego zostały one rozstrzygnięte
negatywnie,
- późne złożenie (dopiero w listopadzie i grudniu 1996 r.) części wniosków dotyczących
przejęcia banków, co prowadziło do spiętrzenia prac nad ich rozpatrywaniem.
Z 34 wniosków skierowanych przez NBP do Ministra Finansów ,wszystkie
zaopiniowane zostały pozytywnie, z tym, że w jednym przypadku od chwili złożenia wniosku
do wydania tzw. kontrasygnaty upłynęło 204 dni, tj. blisko 7 miesięcy.
Realizacja działań antyinflacyjnych
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania zmierzające do stworzenia
warunków dla realizacji przyjętych przez Sejm założeń polityki pieniężnej, które
koncentrowały się na wykonaniu zadań ujętych w rządowych programach antyinflacyjnych,
oraz w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 1996.
Jakkolwiek przyjęty w 1995 r. „Program bieżących działań ograniczających wzrost
cen” dotyczył w zasadzie decyzji podejmowanych w 1995 r., to planowane efekty jego
realizacji miały wpływ na przygotowanie założeń makroekonomicznych do ustawy
budżetowej na 1996 r. Kolejny program tj. „Kierunki działań antyinflacyjnych w latach
1996-1997”, akceptowany przez Radę Ministrów w czerwcu 1996 r., obowiązywał faktycznie
od 17 lipca 1996 r. (po ustaleniu przez Ministra Finansów ostatecznej treści tego dokumentu)
i uwzględniał m.in. zalecenia misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego z maja 1996 r.
Decyzje podejmowane z inicjatywy Ministra Finansów w ramach realizacji „Kierunków
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działań antyinflacyjnych na lata 1996-1997” korzystnie wpływały na obniżenie poziomu
inflacji.
Pomimo iż w treści „Kierunków działań antyinflacyjnych...” sformułowano
bezwzględny zakaz sprzedaży papierów skarbowych do NBP z wyjątkiem dużych płatności
zagranicznych oraz wykupu istniejącego zadłużenia w NBP, to w dniu 30 grudnia 1996 r.
Minister Finansów zrealizował transakcję sprzedaży bonów skarbowych o wartości
nominalnej 2.267 mln zł, czego nie dopuszczały ograniczenia wynikające z przyjętego przez
Radę Ministrów programu antyinflacyjnego. Uzasadnieniem dla tej sprzedaży zawartym we
wniosku do NBP była potrzeba sfinansowania zaległych zobowiązań jednostek służby
zdrowia i oświaty. Decyzja o przeznaczeniu kwoty uzyskanej ze sprzedaży bonów
skarbowych

na spłatę zobowiązań jednostek służby zdrowia i oświaty oparta została

o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków
budżetowych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego, jednakże nie uwzględniała ona możliwości zmian w podaży pieniądza
i poziomu inflacji w 1997 r. w stosunku do wcześniej przyjętych założeń do ustawy
budżetowej na 1997 r. (projekt tej ustawy był w końcowej fazie prac Sejmu RP).
Podkreślić jednak należy, że łączna kwota limitu sprzedaży do NBP papierów
skarbowych, na rynku pierwotnym, przyjęta w ustawie budżetowej na 1996 r. wynosiła
6.200 mln zł i łącznie z grudniową transakcją została wykorzystana tylko w 57,4%.

*

*

*

Najwyższa Izba Kontroli, uwzględniając wyniki „Analizy wykonania założeń polityki
pieniężnej w 1996 r.” stwierdziła, że poprawie efektywności działań w tej sferze sprzyjać
będzie:
• Wypracowanie przez NBP i Ministra Finansów metod, umożliwiających bardziej skuteczną
kontrolę podstawowych dziedzin polityki pieniężnej a w szczególności kontrolę:
- przyrostu należności zagranicznych netto,
- podaży pieniądza ogółem,
co sprzyjać będzie dalszemu ograniczaniu inflacji.
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• Kontynuowanie przez Rząd i NBP wspólnych działań zmierzających do zmniejszenia tempa
przyrostu deficytu obrotów w handlu zagranicznym (rejestrowanym) m.in poprzez wspieranie
polskiego eksportu.
• Konstruktywna i ścisła współpraca Ministra Finansów z Prezesem Narodowego Banku
Polskiego, zwłaszcza w zakresie:
- prognoz makroekonomicznych sporządzanych na etapie konstruowania projektu założeń
budżetowych i założeń polityki pieniężnej,
- pełnej realizacji przyjmowanych programów antyinflacyjnych,
- zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia budżetu państwa,
- prezentowania uzgodnionych i jednolitych danych zawartych w sprawozdaniach rocznych z
wykonania budżetu i założeń polityki pieniężnej.
• Zintensyfikowanie działań zmierzajacych do przyspieszenia restrukturyzacji spółdzielczego
sektora bankowego, przy bardziej efektywnym wykorzystaniu przeznaczonych na ten cel
środków finansowych.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, jednym z warunków umożliwiających realizację
powyższych wniosków jest przyjęcie przez Sejm RP nowych rozwiazań systemowych
zawartych w dokumencie „Strategia rozwoju systemu bankowego w Polsce” a także
w projektowanych ustawach: Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim.

*

*

*

*

Prezes Narodowego Banku Polskiego poinformowała NIK o realizacji wniosków
pokontrolnych, stwierdzając że:
• NBP deklaruje wolę ścisłej współpracy z Rządem i Ministrem Finansów w celu zwiększenia
stopnia realności prezentowanych przez Narodowy Bank Polski prognoz,
• w I półroczu 1997 r. Narodowy Bank Polski kontynuował spieranie procesu restrukturyzacji
sektora banków spółdzielczych. Proces wykorzystywania środków na restrukturyzację
banków spółdzielczych został znacznie przyspieszony. W I-szym kwartale 1997 r. przekazano
18.606 tys. zł. na wspieranie łączenia się banków spółdzielczych, co pozwoliło na przejęcie
13 banków spółdzielczych. Pomoc otrzymało 12 banków, w tym 9 banków spółdzielczych.
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W II kwartale br. przekazano na wspieranie procesów restrukturyzacji banków
spółdzielczych kwotę 23.275 tys. zł. Pomoc otrzymało 14 banków, w tym 11 banków
spółdzielczych. Wydatkowane środki umożliwiły przejęcie 17 banków spółdzielczych,
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. W II kwartale nastąpił wzrost
rozdysponowywania środków finansowych na cele restrukturyzacji sektora banków
spółdzielczych o 25% w stosunku do poprzedniego kwartału.
Narodowy Bank Polski dysponuje w roku bieżącym środkami finansowymi na ten cel
w wysokości 20 mln zł, określonymi w Uchwale Sejmu RP z dnia 24 stycznia 1997 r. dot.
założeń polityki pieniężnej na 1997 r.
Ponadto, z limitów przewidzianych na pomoc w restrukturyzacji tego sektora na lata 19941996, pozostała do wykorzystania w 1997 r. kwota 51.859 tys. zł, tj. łącznie w dyspozycji
NBP na 1997 r. pozostają środki w wysokości 71.859 tys. zł.
Pomoc udzielona przez NBP w I półroczu br. (30.06.97 r.) dla sektora banków spółdzielczych
stanowi kwotę 41.881 tys. zł, tj. wynosi 58% kwoty pozostającej w dyspozycji NBP na cele
restrukturyzacji sektora banków spółdzielczych na 1997 r. Dotychczas umożliwiła ona 25
bankom przejęcie 30 banków spółdzielczych.
Jednocześnie Prezes NBP podkreśliła, że udostępnienie środków przez NBP nie jest
równoznaczne z możliwością ich natychmiastowego spożytkowania z niżej podanych
przyczyn.
Proces łączenia banków jest trudny do przyspieszenia, gdyż musi wystąpić wola połączenia
zainteresowanych banków oraz pokonanie długotrwałych procedur formalno-prawnych. Bank
zainteresowany przejęciem słabego banku przeprowadza także szczegółową analizę sytuacji
banku przejmowanego oraz dokonuje oceny opłacalności całego przedsięwzięcia. Decyzje w
tej kwestii banki podejmują samodzielnie, bez nacisków administracyjnych ze strony NBP.
Duże problemy stwarza także opracowanie realnego programu postępowania uzdrawiającego,
co jest jednym z warunków udzielenia pomocy przez NBP. Należy zaznaczyć, że pomoc NBP
jest dostępna dopiero po dokonaniu zapisów o połączeniu banków w rejestrze sądowym,
W kolejnych sprawozdaniach rocznych z realizacji polityki pieniężnej, zagadnieniom
związanym z inflacją poświęcony będzie osobny rozdział.

3) Przekształcenia własnościowe
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Wyniki kontroli przekształceń własnościowych w gospodarce narodowej w 1996 r.
Kontrola przeprowadzona została z inicjatywy NIK. Badaniami kontrolnymi objęto
procesy zmian własnościowych realizowanych w 1996 r., a także w latach poprzednich jeżeli skutki ich występowały w 1996 r.
Jej celem było dokonanie oceny realizacji ustawowych zadań na 1996 r., określonych
przez Sejm RP, w tym przebiegu prywatyzacji w gospodarce narodowej z uwzględnieniem:
• ochrony interesów Skarbu Państwa,
• prawidłowości

przygotowania

i

tempa

przebiegu

przekształceń

własnościowych

przedsiębiorstw państwowych i spółek oraz likwidacji p.p. ze względów ekonomicznych,
• efektywności prywatyzacji, w tym kosztów związanych z prywatyzacją i uzyskanych
dochodów budżetowych,
• pełnienia nadzoru właścicielskiego w procesach przekształceń własnościowych, przez
reprezentantów Skarbu Państwa.
Badaniami kontrolnymi objęto bezpośrednio 49 podmiotów: Ministerstwo Skarbu
Państwa i 8 jego delegatur, 11 urzędów wojewódzkich

oraz 30 jednostek, w których

w 1996 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do prywatyzacji, kontynuowano lub zakończono
procesy przekształceń własnościowych.

*

*
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości dotyczyły głównie:

- niepełnej realizacji kierunków prywatyzacji w zakresie liczby jednostek sprywatyzowanych
kapitałowo,
- niewykorzystania możliwości zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu prywatyzacji,
- naruszania postanowień ustawy o zamówieniach publicznych,
- przewlekłości prowadzonych procesów likwidacyjnych.
W końcu 1996 r. wartość mienia Skarbu Państwa (akcje i udziały, fundusze własne
jednostek budżetowych, zasoby oddane w zarząd oraz wierzytelności, bez gruntów) wynosiła
143.279 mln zł. Do czasu wejścia w życie ustawy o urzędzie Ministra Skarbu Państwa
(Ministra SP), w gestii tego Ministra pozostawał majątek stanowiący 57,2%, wojewodów
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16,0%, a pozostałych ministrów i urzędów centralnych 24,4% łącznego majątku Skarbu
Państwa.
W 1996 r. napłynęło do Polski w formie inwestycji bezpośrednich 5,2 mld dolarów
USA (tylko z inwestycji o wartości powyżej 1 mln dolarów USA), a od początku okresu
transformacji gospodarki (tj. od 1990 r.) do końca 1996 r. 12 mld dolarów USA, przez co
udział kapitału zagranicznego w finansowaniu inwestycji zrealizowanych w 1996 r. wzrósł do
ok. 20% wobec 13% w 1995 r. Był to jeden z zasadniczych czynników wyznaczających
tempo rozwoju sektora prywatnego w gospodarce narodowej.
Nie zrealizowano zadania, określonego w „Kierunkach prywatyzacji...”, dotyczącego
liczby jsSP sprywatyzowanych kapitałowo. Spośród ok. 90 jsSP, zaplanowanych
do sprywatyzowania w 1996 r., sprzedano akcje/udziały 24 jsSP, w tym poprzez ofertę
publiczną 1 spółki (wobec planowanych 5 - 7 spółek). Niezadowalający był też stan realizacji
prywatyzacji kapitałowej realizowanej poprzez przetargi pisemne. Spośród 83 spółek,
objętych prywatyzacją poprzez przetarg, sprzedano akcje/udziały 3 spółek i wyłoniono
nabywców 8 spółek.
Procesami zamiany wierzytelności na akcje/udziały objęto w 1996 r. zaledwie 29
przedsiębiorstw, tj. 41,4 % planowanej liczby przedsiębiorstw.
Dochody z prywatyzacji w 1996 r. zostały zrealizowane w wysokości 146,2% kwoty
ustalonej w ustawie budżetowej. Wpływy z tego tytułu w porównaniu z 1995 r. wzrosły
nominalnie o 42%, co stanowiło realny wzrost o 18,4%.
Dochody nominalne uzyskane, przez Ministra Przekształceń Własnościowych
i Ministra Skarbu Państwa, ze sprzedaży akcji/udziałów spółek, sprywatyzowanych drogą
kapitałową stanowiły 107,7% wielkości określonej

w ustawie budżetowej, natomiast

w stosunku do 1995 r. realne dochody budżetowe z tego tytułu były niższe o 5,7%. Dochody
z prywatyzacji kapitałowej, realizowanej przez tych ministrów, stanowiły 51,8%
osiągniętych dochodów z prywatyzacji ogółem. Właściwa była w 1996 r. relacja wydatków
do dochodów z prywatyzacji kapitałowej, stanowiąca 2,3% (w 1995 r. 2,5%).
Dochody budżetowe uzyskane z prywatyzacji bezpośredniej realizowanej przez
ministrów i wojewodów wyniosły w 1996 r. 266,7% założonego planu. Dochody te stanowiły
26,0% dochodów z prywatyzacji ogółem, w tym wojewodowie uzyskali 10,8% ogólnych
dochodów z prywatyzacji. Udział wydatków wojewodów związanych z prywatyzacją
likwidacyjną do dochodów z tego tytułu wyniósł 1,2%.
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Zaległości w regulowaniu należności budżetowych, wynikających z umów leasingowych,
wyniosły na koniec 1996 r. 78,3 mln zł.
Dochody budżetu państwa z prywatyzacji banków wyniosły ogółem 831,1 mln zł,
tj 207,8% planu (22,2% dochodów z prywatyzacji ogółem), w tym ze sprzedaży 13.763.200
akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA i 2.608.184 akcji Banku Śląskiego SA łącznie
706,0 mln zł, przy wydatkach związanych ze sprzedażą akcji tych 2 banków w kwocie
1.187 tys. zł.
W wyniku kontroli ujawniono przypadki niewykorzystania możliwości zwiększenia
dochodów budżetowych z tytułu prywatyzacji:
• Minister SP nie wyegzekwował w 1996 r. kary umownej w wysokości 3 mln marek
niemieckich od firmy Altra Group Sp. z o.o., która nie wykonała zobowiązania dotyczącego
podniesienia kapitału zakładowego „Feniks” Sp. z o.o. w Łodzi oraz kary umownej w
wysokości 427 tys. zł od firmy Ultra Tech International z Hongkongu w związku z
nieprzekazaniem spółce „Ponar Żywiec” SA know-how.
• Minister SP nie uzyskał w 1996 r. dochodów z prywatyzacji Browarów Dolnośląskich „Piast”
SA w wysokości 194,8 tys. zł z powodu podpisania przez Sekretarza Stanu w MSP aneksu
do umowy sprzedaży akcji tej Spółki, w którym obniżono o ww. kwotę cenę akcji określoną
w umowie. W transakcjach sprzedaży akcji spółek tego przemysłu (Browarów Dolnośląskich
„PIAST” SA we Wrocławiu, Zakładów Piwowarskich „Głubczyce” SA w Głubczycach oraz
Browaru Szczecin) realizowanych przez Ministra PW i Ministra SP, wystąpiły
nieprawidłowości

dotyczące

efektywności

ekonomicznej

tych

transakcji,

badań

wiarygodności finansowej nabywców oraz realizacji płatności.
Ujawniono również inne działania niekorzystne dla Skarbu Państwa:
• Zarząd Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych SA w Lublinie sprzedał w całości, poniżej
ceny nabycia, kontrolny pakiet (257.020 szt.) akcji SIMPA SA. W wyniku tej transakcji
nastąpiło obniżenie wartości Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych SA o ponad
7.300 tys. zł, a tym samym wartości 25% pakietu akcji Spółki, pozostającego własnością
Skarbu Państwa. W sprawie tej Izba skierowała wystąpienie do prokuratury.
• Grupa Silesia Vallery Reconstruction Development Limited, zarządzająca Spółką „TEMED”
SA

przejęła

i

nie

przekazała

do

Spółki

kwoty

150

wpłaconej przez firmę PTHZ ”Varimex” p.p. z tytułu należności „TEMED” SA.

tys.

zł,
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Brak informacji o wykonaniu ponad 10% zobowiązań przez inwestorów
strategicznych, wynikających z umów sprzedaży akcji/udziałów jsSP, w 3 miesiące
po zakończeniu roku sprawozdawczego, pomimo podejmowanych przez MSP interwencji,
świadczy o niepełnej realizacji przez Ministra PW wniosku NIK o objęcie nadzorem
realizacji zobowiązań inwestorów strategicznych tak aby w przypadku braku ich realizacji
była możliwa natychmiastowa interwencja Ministerstwa.
W procesie prywatyzacji kapitałowej, realizowanej przez MPW i MSP, stwierdzono
przypadki naruszenia postanowień ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy Prawo
budżetowe, podczas wyboru firm doradczych, a także postanowień Kodeksu cywilnego, przez
podpisanie niekorzystnego dla Skarbu Państwa aneksu do umowy, w którym zobowiązanie
inwestora strategicznego za nabyte akcje wyrażono jedynie w walucie obcej. Niestarannie
sprawdzano także wiarygodność inwestorów oraz źródła pochodzenia środków, z których
finansowane były transakcje kupna akcji prywatyzowanych spółek.
Stwierdzono nieprawidłowości w przygotowaniu niektórych jsSP do prywatyzacji, co
polegało na zbywaniu mienia bez uprzedniego ustalenia jednolitych zasad i trybu sprzedaży
oraz bez uregulowania stanu prawnego ich majątku („Celuloza” SA w Świeciu), a także
zbędnej wielotorowości koncepcji prywatyzacji i prób ich wdrażania przez Ministra PW,
Prezydenta Krakowa i Zarząd Spółki (Elektrociepłownia Kraków SA). Nieprawidłowości te
opóźniały przekształcenia własnościowe ww. podmiotów.
W ramach prywatyzacji bezpośredniej, realizowanej przez wojewodów wystąpiło
zjawisko niewłaściwych wycen majątku prywatyzowanych przedsiębiorstw, przewlekłości
prowadzonych procesów likwidacyjnych, niedostatecznego nadzoru nad działalnością
likwidatorów,

nienależytego

zabezpieczenia

interesów

Skarbu

Państwa,

opóźnień

w egzekwowaniu należności wynikających z umów leasingu oraz braku sankcji z tytułu
niewykonywania umów prywatyzacyjnych.
W obszarze badanych przypadków likwidacji przedsiębiorstw państwowych
prowadzonych przez wojewodów w trybie art. 19 ustawy o p.p., uwagi i krytyczne oceny
dotyczyły działalności zarządców i likwidatorów. W jednostkach wykazujących straty i nie
regulujących trwale swoich zobowiązań, gdy majątek nie wystarczał na ich zaspokojenie,
zbyt późno podejmowano decyzje o postawieniu ich w stan upadłości. Brak przyspieszenia
likwidacji przedsiębiorstw ze względów ekonomicznych i procesów upadłościowych, wg
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oceny Izby, wynikał jednak w wielu przypadkach ze społecznie uzasadnionej potrzeby
ograniczania bezrobocia.
W 13 spośród 75 postępowań

naprawczych, realizowanych przez kontrolowane

urzędy wojewódzkie w 1996 r., stwierdzono nieskuteczność i nieprawidłowe prowadzenie
tych

procesów.

Nieuzasadnione

przedłużanie

egzystencji

podmiotów

powodowało

„konsumowanie majątku” Skarbu Państwa, obniżanie ich wartości rynkowej oraz prowadziło
do upadłości. Na zjawisko to Najwyższa Izba Kontroli zwracała także uwagę w „Informacji
o wynikach kontroli stanu przekształceń własnościowych w gospodarce narodowej”
w 1995 r.
Nie doprowadzono do uruchomienia „Programu Stabilizacja - Restrukturyzacja Prywatyzacja” (SRP). Opóźnienie w tym zakresie Najwyższa Izba Kontroli uznaje jednak za
uzasadnione, ponieważ okres ten wykorzystano na doprecyzowanie procedur i obowiązków
stron, wprowadzenie wykładni i definicji zwiększających stopień zabezpieczenia interesów
strony polskiej, a także uzgodnienie mechanizmów zapewniających wykonanie zobowiązań
i określenie

zasad

podziału

korzyści

majątkowych,

w

wyniku

realizacji

całego

przedsięwzięcia. Nadal jednak w projektach umów nie zdołano wyeliminować nierówności
stron w podziale efektów finansowych z wykonania Programu, (na niekorzyść Skarbu
Państwa), a także rozstrzygania sporów poza polską jurysdykcją. W ocenie Izby, wynikało to
z konieczności osiągnięcia kompromisu przez wszystkie uczestniczące w Programie strony.
Nie dokończono realizacji pilotażowego Programu „Prywatyzacja z restrukturyzacją”
(dotyczącego tzw. kontraktów menedżerskich). Wyniki gospodarcze osiągnięte w 3 spośród 4
spółek zarządzanych przez grupy menedżerskie świadczą o tym, że ścieżka ta nie przyniosła
zakładanych efektów. U przyczyn tego leżały opóźnienia w prawnym uregulowaniu trybu
zawierania kontraktów menedżerskich, przewidujących wynagradzanie grup zarządzających
poprzez nabycie akcji prywatyzowanych spółek. Niekorzystny wpływ na osiągnięte wyniki
wywierało także powierzanie spółek w zarząd niewiarygodnym grupom menedżerskim.
W ograniczonym zakresie uruchomiono w 1996 r. system monitorowania NFI,
obejmując

nim

tylko

„spółki

portfelowe”.

Opóźnieniu

uległa

realizacja

zadań

umożliwiających wprowadzenie akcji NFI do obrotu giełdowego. Nie zdołano ukończyć prac
związanych z opiniowaniem i zatwierdzaniem prospektów emisyjnych NFI.
W 1996 r. nie przedłożono Sejmowi RP projektów ustaw o ubezpieczeniach
społecznych - funduszach emerytalnych oraz o rekompensatach z tytułu utraty mienia
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przejętego z naruszeniem prawa na podstawie przepisów wydanych w latach 1944-1962, tj.
zadań wynikających z „Kierunków prywatyzacji majątku państwowego” (załącznika do
ustawy budżetowej na 1996 r.). W 1996 r. nie opracowano także i nie przedstawiono Radzie
Ministrów projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o urzędzie Ministra Skarbu Państwa, umożliwiających rozpoczęcie działalności Agencji
Prywatyzacji. Projekty te opracowano w I kwartale 1997 r., a Rada Ministrów przyjęła je na
przełomie I i II kwartału 1997 r.

*

*

*

Prywatyzacja sektora państwowego prowadzona była w 1996 r. w warunkach
utrzymującego się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego oraz intensywnego napływu
kapitału zagranicznego. Wyniki kontroli NIK pozwoliły na sformułowanie następujących
uwag.
• Utrzymanie tendencji kierowania niewielkiej liczby jsSP do prywatyzacji kapitałowej
w drodze oferty publicznej niekorzystnie wpływa na rozwój rynku kapitałowego oraz
ogranicza możliwości dalszego zwiększenia dochodów budżetowych z prywatyzacji.
Przygotowanie dużych jsSP do wprowadzenia ich na giełdę powinno stworzyć korzystne
warunki do zintensyfikowania prywatyzacji kapitałowej.
• Brak należytej staranności w ustalaniu wiarygodności finansowej inwestorów strategicznych i
źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na zapłatę, stwarzał niekorzystne
dla Skarbu Państwa warunki realizacji umów. Nabywcy o nie sprawdzonej wiarygodności
finansowej zmierzają bowiem do obniżenia rzeczywiście płaconych kwot, poprzez m.in.
wykorzystanie środków pochodzących z zaległości podatkowych.
• Osiągane

niezadowalające

wyniki

podejmowanych

postępowań

naprawczych

oraz

przewlekłość prowadzonych procesów likwidacyjnych prowadzi do przedłużania okresu
eliminowania z gospodarki podmiotów, które kontynuują działalność gospodarczą ze stratą i
nie rokują poprawy wyników finansowych. Niska sprawność procesów likwidacji
przedsiębiorstw ze względów ekonomicznych - zdaniem NIK - prowadzi z jednej strony do
„konsumowania” majątku Skarbu Państwa i upadłości, z drugiej zwalnia tempo grupowych
zwolnień z pracy pracowników likwidowanych jednostek.
W celu dalszego usprawnienia procesów prywatyzacji sektora publicznego, poprawy
efektywności przekształceń własnościowych oraz wyeliminowania stwierdzonych w trakcie
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kontroli nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu skierowanym do Ministra
SP, wnioskowała m. in. o:
• wprowadzanie do umów z firmami doradczymi, zawieranych na podstawie zlecenia „z wolnej
ręki”, postanowień o maksymalnym wynagrodzeniu usługobiorcy, nie przekraczającym 15%
wartości poprzedniego zamówienia, w przypadkach kiedy wynagrodzenie to, liczone
udziałem procentowym od uzyskanych efektów, mogłoby przekroczyć ten próg,
• wyeliminowanie przypadków braku należytej staranności w sprawdzaniu wiarygodności
finansowej inwestorów oraz źródeł pochodzenia ich środków finansowych,
• pozyskiwanie pełnej informacji o realizacji zobowiązań umownych przez inwestorów
strategicznych, m.in. poprzez wprowadzanie do umów sprzedaży akcji/udziałów jsSP
postanowień o obowiązku bieżącego informowania Ministerstwa o realizacji tych
zobowiązań, przez zarządy sprywatyzowanych spółek,
• egzekwowanie od zarządów i rad nadzorczych jsSP terminowego dostarczania dokumentów
wymaganych przez Ministerstwo, a szczególnie informacji o ich sytuacji ekonomicznej,
• podjęcie dalszych działań zmierzających do zaangażowania polskich banków, Europejskiego
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Skarbu Państwa w realizację Programu SRP, co
najmniej na poziomie przyjętym w Umowie Ramowej,
• zapewnienie przepływu informacji o przebiegu realizacji kontraktów menedżerskich
z wykorzystaniem sprawozdań opracowywanych przez przedstawicieli Skarbu Państwa
w radach nadzorczych.
W wystąpieniach kierowanych do wojewodów Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała
m.in. o:
• ustanawianie

zarządów

komisarycznych

i

wprowadzanie

programów

naprawczych

w przedsiębiorstwach państwowych rokujących w wyniku ich realizacji, poprawę wyników
ekonomiczno-finansowych,
• rzetelne rozliczanie zarządców komisarycznych z realizacji przyjętych programów
naprawczych,
• podejmowanie w stosunku do przedsiębiorstw będących w złym stanie ekonomicznym
niezwłocznych działań w celu zapobieżeniu ich upadłości,
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• zapewnienie kompletności dokumentacji, będącej podstawą podejmowanych decyzji
o likwidacji lub prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych,
• dokonywanie ocen analiz prawno-ekonomicznych przedsiębiorstw sporządzonych przed
prywatyzacją,
• egzekwowanie wykonywania obowiązków przez likwidatorów i pełnomocników do spraw
prywatyzacji

oraz

sprawowanie

skutecznego

nadzoru

nad

przebiegiem

procesów

likwidacyjnych oraz prywatyzacją bezpośrednią,
• zapewnienie skutecznej egzekucji wykonania zobowiązań inwestorów strategicznych oraz
innych należności Skarbu Państwa,
• podjęcie działań w celu skrócenia czasu trwania likwidacji przedsiębiorstw,
• przyspieszenie

tempa

zagospodarowania

mienia

Skarbu

Państwa

przejętego

od

zlikwidowanych przedsiębiorstw i spółek,
• prowadzenie ewidencji mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
• precyzyjne formułowanie zapisów umów leasingowych, w tym dotyczących zbywania
składników majątkowych, amortyzacji i ubezpieczenia mienia.
W wystąpieniach kierowanych do dyrektorów delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa,
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała przede wszystkim o:
• usprawnienie i doskonalenie prowadzonego nadzoru nad realizacją zobowiązań zawartych w
umowach o sprzedaż akcji (udziałów) Skarbu Państwa przez inwestorów strategicznych
(nabywców) m.in. przez:
- właściwe prowadzenie rejestru tych zobowiązań,
- dokonywanie analiz prawnych i ekonomicznych realizacji ww. zobowiązań,
- dokonywanie w szerszym zakresie wizytacji w nadzorowanych spółkach,
- wnioskowanie do MSP wyciąganie sankcji wobec inwestorów nie realizujących zobowiązań i
nie przesyłających stosownych informacji w tym zakresie,
• rozszerzenie form i metod nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa
m.in. przez:
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- prowadzenie pełnego monitoringu procesów przekształceń własnościowych w rejonie
działania delegatury MSP,
- uczestnictwo w walnych zgromadzeniach wspólników i dokumentowanie tych czynności,
• dokonywanie analiz prawnych i ekonomicznych przed aprobowaniem wniosków wojewodów
o likwidację przedsiębiorstw państwowych z przyczyn ekonomicznych (art. 19 ustawy o p.p.),
• niewyrażanie zgody na umieszczanie w umowach prywatyzacyjnych zapisów wyłączających
aktualizację opłat z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów.

*

*

*

*

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Minister Skarbu Państwa powiadomił, że
realizując wnioski pokontrolne podjął działania zmierzające m.in. do:
• wprowadzania do umów zawieranych na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,
w trybie zlecenia „z wolnej ręki” zapisów o maksymalnym wynagrodzeniu wykonawcy, nie
przekraczającym 15% poprzedniego wynagrodzenia w przypadkach kiedy wynagrodzenie to,
liczone udziałem procentowym od uzyskanych efektów, mogłoby przekroczyć ten próg,
• wprowadzania do umów zawieranych z doradcami (w części określającej obowiązki doradcy)
zapisów obligujących doradcę do sprawdzania wiarygodności potencjalnych inwestorów,
• wprowadzania do umów sprzedaży akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa postanowień
obligujących inwestorów do informowania Ministerstwa o realizacji przez nich zobowiązań
umownych,
• zwiększenia skuteczności egzekwowania terminowości dostarczania przez jsSP dokumentów
wymaganych przez Ministerstwo,
• w przypadku zawierania umów o zarządzanie jsSP w oparciu o art. 17 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji p.p. sprawowania bezpośredniego nadzoru poprzez
przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych tych spółek.

Wyniki kontroli przebiegu przekształceń własnościowych w jednostkach podległych
Ministrowi Kultury i Sztuki
Kontrolę przeprowadzono w wyniku:
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- wystąpienia Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a następnie
Ministra Kultury i Sztuki w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie
Państwowym Krajowa Agencja Wydawnicza,
- zlecenia przez Prezydium Sejmu RP z wniosku Sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu kontroli przebiegu procesów prywatyzacji podmiotów podległych Ministrowi
Kultury i Sztuki,
- inicjatywy własnej NIK w zakresie dotowania podmiotów działających z wykorzystaniem
mienia prywatyzowanych przedsiębiorstw (udzielania zleceń na wykonanie zadań
państwowych, ich realizacji i rozliczania).
Celem kontroli było dokonanie oceny procesów przekształceń własnościowych
przedsiębiorstw, dla których Minister Kultury i Sztuki pełnił funkcję organu założycielskiego,
w szczególności w zakresie ich przygotowania i przebiegu oraz zabezpieczenia w tych
procesach ochrony mienia państwowego, a także zlecania zadań państwowych jednostkom
niepaństwowym i ich rozliczania.
Badaniami kontrolnymi objęto ogółem 31 podmiotów, w tym Ministerstwo Kultury
i Sztuki. W ramach prowadzonych badań, NIK skontrolowała 19 losowo wybranych
procesów prywatyzacyjnych spośród 29 realizowanych w przedsiębiorstwach podległych
Ministrowi Kultury i Sztuki.

*

*
Kolejni ministrowie kultury i sztuki nie doprowadzili do opracowania koncepcji

i planu

przekształceń

własnościowych

dla

przedsiębiorstw

będących

w

ich

nadzorze. Inicjatywa zachodzących zmian własnościowych (poza jednym przypadkiem,
polegającym na likwidacji p.p. z przyczyn ekonomicznych) leżała po stronie załóg i organów
tych przedsiębiorstw. One też w praktyce określały sposób i warunki prywatyzacji
przedsiębiorstw.
W latach 1991 - 1996 zostały podjęte działania prywatyzacyjne wobec 29
przedsiębiorstw spośród 100, dla których Minister Kultury i Sztuki był organem
założycielskim. Z ogólnej liczby przedsiębiorstw nadzorowanych przez MKiS 92 to
przedsiębiorstwa księgarskie, poligraficzne i wydawnicze, szczególnie predestynowane zdaniem Izby - do prywatyzacji. Działania kolejnych Ministrów w zakresie prywatyzacji tych
przedsiębiorstw były niewystarczające i w znacznej mierze nieskuteczne.
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Ponadto, 3 przedsiębiorstwa zostały objęte prywatyzacją kapitałową (Bielskie Zakłady
Graficzne przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i przekazano w celu
prywatyzacji do Ministra Przekształceń Własnościowych, natomiast Drukarnię Wydawniczą
im. W. Anczyca w Krakowie i Zakłady Graficzne Tamka w Warszawie objęto programem
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych).
Podstawową ścieżką prywatyzacyjną (23 podmioty z 29 objętych zmianami
własnościowymi) było oddawanie mienia przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania na czas
oznaczony, spółkom tworzonym przez pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw.
Spółki takie dysponowały jednak ograniczonymi możliwościami zebrania niezbędnego
kapitału, w wyniku czego w 4 spółkach ponad 70% kapitału objęli inwestorzy zewnętrzni.
W procesach prywatyzacyjnych prowadzonych przez Ministra Kultury i Sztuki Izba
stwierdziła istotne nieprawidłowości i uchybienia polegające na naruszeniu prawa,
działaniach nierzetelnych, niecelowych oraz na podejmowaniu działań bądź ich zaniechaniu,
skutkujących, w przypadku zakończenia leasingu na określonych umowami warunkach, m.in.
obniżeniem wpływów budżetowych z prywatyzacji, szacowanych na kwotę około 7,71 mln
zł.
Minister Kultury i Sztuki nie zlecał wykonania wycen prywatyzowanych
przedsiębiorstw, posługując się jedynie wycenami opracowanymi na zlecenie samych
przedsiębiorstw. Wyceny te nie były poddawane weryfikacji. Nie kwestionując samej
metodyki wycen, NIK stwierdziła, że zawierały one błędy, ulegały dezaktualizacji (przed
i w trakcie procesów prywatyzacyjnych). Skutkiem tego (w 8 zbadanych pod tym względem
umowach) zaniżono w umowach wartość przedsiębiorstw oddawanych w leasing o kwotę nie
mniejszą niż 6,55 mln zł:
Minister Kultury i Sztuki zaniechał w 1991 r. zawarcia przyrzeczonej umowy,
dotyczącej zabezpieczenia nie oddanego do odpłatnego korzystania składnika mienia
Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Opóźnienie zawarcia umowy o 4 lata
spowodowało poniesienie przez Skarb Państwa zbędnych kosztów w wysokości 428,4 tys. zł.
W wyniku 6-krotnego przesuwania przez MKiS terminu zakończenia likwidacji
Przedsiębiorstwa Sztuk Plastycznych przekroczono jej planowane koszty o 473,6 tys. zł.
W 17 procesach prywatyzacyjnych spośród 29 prowadzonych przez MKiS, wydanie
przedsiębiorstwa nabywcom nastąpiło przed terminami określonymi w zarządzeniach
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Ministra Kultury i Sztuki. W jednym przypadku spowodowało to straty dla Skarbu Państwa
i reaktywowanego przedsiębiorstwa państwowego w wysokości ok.o 62,2 tys. zł.
Wyrażanie zgody przez Ministra Kultury i Sztuki na bezodsetkowe odroczenie
płatności z tytułu zawartych umów leasingowych oraz przypadki odstępowania od egzekucji
odsetek za zwłokę doprowadziło do uszczupleń przychodów budżetowych w wysokości ok.
190,0 tys. zł.
Około 75% zbadanych zarządzeń i decyzji Ministra Kultury i Sztuki przygotowanych
przez Biuro Przekształceń Własnościowych MKiS - wbrew regulaminowi organizacyjnemu
ministerstwa - nie posiadało akceptacji Departamentu Prawnego.
Udzielenie przez Ministra Kultury i Sztuki zgody na wnoszenie zorganizowanych
części mienia PP Krajowej Agencji Wydawniczej do spółek prawa handlowego, rezygnację
z kontroli nad tymi działaniami, a także zaniechanie nadzoru organu założycielskiego nad

tym przedsiębiorstwem Izba ocenia jako uchybiające kryterium celowości i rzetelności.
Skutkiem powyższej zgody było powstanie kilkunastu powiązanych kapitałowo spółek, ze
znikomym udziałem kwotowym kapitału zewnętrznego, do których został wniesiony cały
majątek trwały PP KAW o wartości ewidencyjnej powyżej 12 mln zł. Procesy nazwane
restrukturyzacją przedsiębiorstwa w rzeczywistości doprowadziły do jego prywatyzacji
z pominięciem przepisów ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Nieprawidłowo prowadzona była przez Ministra Kultury i Sztuki działalność
w zakresie udzielania i rozliczania dotacji na realizację zadań państwowych, w tym
przyznanych podmiotom sprywatyzowanym przez tego Ministra oraz podmiotom biorącym
udział w prywatyzacji PP KAW.
Działający z upoważnienia Ministra dyrektorzy Departamentu Książki i Czytelnictwa
w MKiS udzielali dotacji i dokonywali ich rozliczeń, nie przestrzegając przy tym
postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania
zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.
Zleceniobiorcy - w zakresie rozliczania otrzymanych środków budżetowych -

ze

zleconych im zadań nie wywiązywali się rzetelnie. W przypadku 6 zleceniobiorców (na 8)
środki z otrzymanych dotacji wydatkowali oni w sposób sprzeczny z przepisami ww.
rozporządzenia Rady Ministrów i postanowieniami zawartych umów. Szczególny przypadek
stanowiło wykorzystanie kwoty 199,9 tys. zł z tych środków na inwestycje prywatyzacyjne.
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Łączne uszczuplenia i nieprawidłowe wydatki stwierdzone przez kontrolę wyniosły
8.726.874 zł (zał. nr 4). W ramach tej kwoty NIK podjęła działania dla odzyskania 973.322
zł.
Zaniechanie przez Ministra Kultury i Sztuki nadzoru nad PP Krajowa Agencja
Wydawnicza oraz stwierdzone nieprawidłowości przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na
realizację zadań państwowych jednostkom niepaństwowym świadczą, że Minister Kultury
i Sztuki

nie

wykorzystał

uwag

i

wniosków

NIK

wynikających

z

poprzednio

przeprowadzonych kontroli do dokonania koniecznych zmian systemowych.

*

*

*

Z uwagi na fakt, że z dniem 1 października 1996 r. Minister Kultury i Sztuki
pozbawiony

został

dotychczasowych

kompetencji

w

zakresie

prywatyzacji,

NIK

powstrzymała się od formułowania wniosków wobec ww Ministra w zakresie działań
prywatyzacyjnych, ograniczając się do przedstawienia jedynie krytycznych uwag i ocen,
dotyczących 11 procesów prywatyzacyjnych, tj. ok. 38% procesów zbadanych.
W związku z przejęciem przez Ministra Skarbu Państwa od naczelnych i centralnych
organów administracji rządowej, w tym od Ministra Kultury i Sztuki wykonywania praw
z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa oraz praw i obowiązków Skarbu Państwa
wynikających z umów o oddanie mienia przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego
korzystania, Najwyższa Izba Kontroli skierowała pod adresem Ministra Skarbu Państwa
wnioski mające na celu:
• zapewnienie posiadania aktualnych wycen przedsiębiorstw przed zawarciem umów
prywatyzacyjnych,
• ustalenie, czy w organach spółek handlowych uczestniczą osoby nadzorujące je w imieniu
Skarbu Państwa, z wyjątkiem osób delegowanych, i w razie potrzeby podjęcie stosownych
działań i decyzji,
• usunięcie uchybień, jakie wystąpiły podczas prywatyzacji,
• spowodowanie opracowania i wdrożenia programu naprawczego przedsiębiorstwa PP KAW,
zmierzającego m.in. do przywrócenia jego działalności statutowej i poprawy sytuacji
ekonomicznej, umożliwiającego spłatę zadłużenia, a także ustalenia szczegółowej koncepcji
przekształceń własnościowych tego podmiotu.
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W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, ustalenia kontroli w zakresie zlecania zadań
państwowych jednostkom niepaństwowym uzasadniały sformułowanie następujących
wniosków pod adresem Ministra Kultury i Sztuki:
• Ścisłe dostosowanie procedur przyznawania dotacji (zlecania zadań państwowych
jednostkom niepaństwowym) do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lipca
1995 r., w szczególności o organizacyjne zapewnienie egzekwowania wymagań dotyczących
wniosków i trybu ich rozpatrywania (§6 - §8 rozporządzenia).
• Opracowanie nowego standardowego wzoru umowy zlecania zadań państwowych
jednostkom niepaństwowym, w pełni dostosowanego do postanowień zawartych w §10 ww.
rozporządzenia RM z dnia 13 lipca 1995 r., w tym zapewnienia:
- dokładnego sprecyzowania zobowiązań zleceniobiorcy,
- wyraźnie

wyartykułowanego

obowiązku

przechowywania

i

rozliczania

środków

pochodzących z dotacji na wyodrębnionym koncie księgowym,
- zakazu wykorzystywania tych środków na inne cele.
• Wprowadzenie w życie obowiązku wynikającego z postanowień § 16 ww. rozporządzenia,
nakazującego przy negocjacji wysokości dotacji wzięcie pod uwagę wcześniejsze
wykorzystanie środków własnych zleceniobiorcy i przychodów uzyskanych przy realizacji
zadania.
• Opracowanie i wdrożenie procedur sprawowania przez zleceniodawcę (odpowiednie
departamenty MKiS) nadzoru nad realizacją zleconych zadań oraz rzeczowego i finansowego
rozliczania ich realizacji.
• Weryfikację zaakceptowanych dotychczas rozliczeń dotacji z uwzględnieniem postanowień
zawartych umów oraz windykację należności Skarbu Państwa ustalonych w wyniku takiej
weryfikacji.
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Ministra Kultury i Sztuki również wniosek
dotyczący uzyskiwania akceptacji Departamentu Prawnego wobec wszystkich zawieranych
umów.

*

*

*

*

Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana przez
wystąpień o realizacji uwag i wniosków. I tak:

większość adresatów
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• Minister Kultury i Sztuki poinformował, że:
• Zmieniono i wzmocniono skład osobowy Departamentu Książki i Czytelnictwa,
• Zmodyfikowano wzór umowy zlecenia zadań państwowych, precyzyjnie określający zakres
zadania i obowiązków zleceniobiorcy, oraz wzór załącznika dotyczącego systemu rozliczania
dotacji i zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa.
• Określono podstawy oceny zadania w trakcie realizacji i po jego zakończeniu.
Minister Skarbu Państwa poinformował, że:
• Wniosek Izby w sprawie podjęcia inicjatywy zmiany umowy Spółki „Neupack Polska” Sp. z
o.o. poprzez określenie wartości istotnych składników majątkowych, których zbycie
uzależnione jest od zgody Skarbu Państwa, nie może być wykonany, bowiem Skarb Państwa
jest właścicielem tylko 24% udziałów. Minister zadeklarował jednak wystąpienie do Zarządu
Spółki z odpowiednim wnioskiem w tej kwestii.
• Ustanowił nad PP KAW zarząd komisaryczny i zatwierdził program naprawczy
przedsiębiorstwa zakładający m.in. ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej

i wznowienie

działalności wydawniczej, uregulowanie stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa,
restrukturyzację zadłużenia.
Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu poinformował, że wszczął badania kontrolne
w Grupie Wydawniczej „Słowo” Sp. z o.o. w Poznaniu.
Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie, poinformował o zamiarze podjęcia kontroli
w Towarzystwie Upowszechniania Czytelnictwa Sp. z o.o. i Grupie Wydawniczej KAW
Sp. z o.o. w drugiej połowie 1997 r. lub w pierwszym półroczu 1998 r.
Kierownicy 20 kontrolowanych jednostek poinformowali m.in., że realizując wnioski
pokontrolne NIK:
• podjęte zostały działania zmierzające do dostosowania zapisów w księgach rachunkowych do
wymogów wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości,
• uaktualnione zostały zapisy w rejestrach handlowych tych jednostek,
• wystąpiono do wspólników o realizację zobowiązań zawartych w umowach spółek.
Informacji o wykonaniu uwag i wniosków NIK nie przekazały 4 jednostki. GW KAW
Sp. z o.o., która złożyła zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, podała „w związku
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z zajściami na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników z dnia 16 października 1997 r. nie
jest wiadome, kto obecnie reprezentuje spółkę. Tym samym wnoszę o odroczenie terminu
odpowiedzi do czasu wyjaśnienia przez sąd kwestii zarządu spółki”.
Nie udzielili odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne kierownicy TUC Sp. z o.o.,
„Tonpress” Sp. z o.o. oraz PP KAW, do których skierowano pisma ponaglające.
Wobec stwierdzenia faktów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa,
Najwyższa Izba Kontroli skierowała na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK zawiadomienia
do:
• Prokuratur Rejonowych Warszawa Praga-Południe i Warszawa-Mokotów wskazując, że
Zarząd Spółki Grupa Wydawnicza KAW Sp. z o.o. w Warszawie złożył w dniach 20 grudnia
1995 r. i 1 października 1996 r. w sądzie rejestrowym oświadczenia niezgodne ze stanem
faktycznym, a mianowicie, że udziały pieniężne na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki zostały wpłacone. Stanowi to czyn zagrożony odpowiedzialnością karną z art. 302
Kodeksu handlowego. Doniesienia te zostały przekazane następnie do Prokuratury Rejonowej
Warszawa Śródmieście.
• Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy

Łódź Śródmieście wskazując, że Zarząd Spółki

Pabianickie Zakłady Graficzne S.A. w Pabianicach

złożył w dniu 23 listopada 1993 r.

w sądzie rejestrowym niezgodne z prawdą oświadczenie, tj. że wpłaty na akcje stanowiące
1/4

wartości

wszystkich

akcji

zostały

dokonane.

Stanowi

to

czyn

zagrożony

odpowiedzialnością karną z art. 484 K.h. Prokurator umorzył dochodzenie wobec
stwierdzenia, iż czyn nie stanowi przestępstwa z powodu jego znikomego niebezpieczeństwa
społecznego.
• Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wskazując, że prezes Zarządu Spółki
Towarzystwo Upowszechniania Czytelnictwa Sp. z o.o. w Warszawie, dopuścił do:
- nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w 1997 r.,
- niesporządzenia sprawozdania finansowego za 1996 r.,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych w II połowie 1996 r wbrew przepisom ustawy
o rachunkowości i podania w tych księgach nieprawdziwych danych,
co stanowiło czyny zagrożone odpowiedzialnością karną z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy
o rachunkowości,
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• Prokuratury Rejonowej w Poznaniu wskazując, że Zarząd Krajowej Agencji Wydawniczej
Sp. z o.o. w Poznaniu złożył w dniu 21 lipca 1995 r. w sądzie rejestrowym oświadczenie
niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie, że udziały pieniężne zostały wpłacone i że
przejście wkładów niepieniężnych na spółkę z chwilą jej zarejestrowania jest zapewnione.
Stanowi to czyn zagrożony odpowiedzialnością karną z art. 302 K.h.
• Prokurator Rejonowy umorzył dochodzenie wobec niestwierdzenia przestępstwa, co
uzasadnił brakiem świadomości Zarządu w chwili składania oświadczenia, o treści
nieodpowiadającej stanowi faktycznemu, wskazując iż przestępstwo z art 302 Kodeksu
handlowego może zostać popełnione jedynie z winy umyślnej.
• Prokuratury Rejonowej w Katowicach wskazując, że Zarząd Krajowej Agencji Wydawniczej
- Katowice Sp. z o.o.:
- złożył w dniu 24 stycznia 1996 r. w sądzie rejestrowym niezgodne ze stanem faktycznym
oświadczenie o tym, że środki pieniężne na kapitał zakładowy Spółki zostały wpłacone.
Stanowi to czyn zagrożony odpowiedzialnością karną z art. 302 K.h.,
- od dnia 19 lutego 1996 r. (tj. dnia rejestracji Spółki) do zakończenia kontroli prowadził
księgi rachunkowe wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, podając w nich nieprawdziwe
dane. Stanowi to czyn zagrożony odpowiedzialnością karną z art. 77 ust. 1 ustawy o
rachunkowości.
• Prokuratury Rejonowej w Poznaniu wskazując, że księgi rachunkowe Grupy Wydawniczej
„Słowo” prowadzone były wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i zawierały nierzetelne
dane (czyn z art. 77 ust. 1 ww ustawy). Nierzetelne dane zawarto także w sprawozdaniu
finansowym (czyn z art. 77 ust. 2 ww ustawy). Prokurator poinformował NIK o wszczęciu
dochodzenia postanowieniem z dnia 12 stycznia 1998 r.

Wyniki kontroli realizacji ustawy o regulacji rynku cukru
Celem kontroli, podjętej na wniosek Prezydenta RP, było dokonanie oceny realizacji
ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle
cukrowniczym ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania systemu limitowania
produkcji cukru, kształtowania cen, działalności Spółek Cukrowych oraz przebiegu
przekształceń własnościowych.
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Kontrolą objęto łącznie 35 jednostek, w tym: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej; Ministerstwo Skarbu Państwa; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
4 Spółki Cukrowe (holdingi), 28 cukrowni (23 zgrupowane w Spółkach Cukrowych
i 5 pozostających poza tymi spółkami).

*

*
Ustalenia kontroli wskazywały, że w okresie obowiązywania ustawy z dnia 26 sierpnia

1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle
cukrowniczym, wprowadzone nią instrumenty regulacyjne nie zostały we właściwy sposób
wykorzystane w celu zapewnienia utrzymania rozmiarów produkcji cukru na poziomie
wielkości kwot ustalanych przez Radę Ministrów. Przyczyną tego były opóźnienia w ustalaniu
wielkości kwot produkcji cukru na kolejne kampanie cukrownicze przez Radę Ministrów
i w związku z tym również opóźnione ustalanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej limitów produkcji cukru dla Spółek Cukrowych i producentów cukru
pozostających poza tymi Spółkami.
Producenci cukru dowiadywali się o wielkości produkcji cukru w danej kampanii już
po zakończeniu kontraktacji buraków cukrowych, tym samym wdrażany system regulacji
tracił swoje znaczenie. Producenci cukru związani umowami kontraktacyjnymi zmuszeni byli
skupić zakontraktowane ilości surowca a następnie przetworzyć na cukier, co w efekcie
powodowało przekroczenie wielkości produkcji określonej w przyznanych im limitach. To
zaś rzutowało na ich sytuację ekonomiczną ze względu na możliwość sprzedaży nadwyżek
cukru wyłącznie na eksport, bez zastosowania dopłat. Opóźnione w stosunku do potrzeb
producentów ustalanie limitów produkcji cukru wynikało również z braku określenia w
ustawie obowiązującej w okresie od 1 października 1994 r. do 6 stycznia 1997 r. terminu
ustalania limitów. Tę lukę wyeliminowano dopiero w znowelizowanej ustawie.
Podobnie w dotychczasowym okresie obowiązywania ustawy Rada Ministrów,
z dwumiesięcznym opóźnieniem wydawała rozporządzenia ustalające dla producentów cukru
minimalną cenę zbytu cukru na rynku krajowym.
Wyniki kontroli funkcjonowania

utworzonych na podstawie ustawy 4 Spółek

Cukrowych wykazały, że nie wszystkie one wykonywały zadania określone w statutach.
Dotyczyło to podziału limitów produkcji cukru - jako jednego z zadań określonych ustawą
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i statutem - pomiędzy zgrupowane cukrownie, czego Spółki mogły dokonać po raz pierwszy
dopiero na kampanię 1997/1998.
Stwierdzono, że Lubelsko-Małopolska SC SA w Zamościu nie zastosowała się do
wynikającego z ustawy obowiązku określenia zasad podziału limitów produkcji i sprzedaży
cukru na rynek krajowy (art. 4 ust. 4). Dokonanie podziału limitów przez tę Spółkę przy
braku zasad podziału należało więc uznać za nielegalne. Brak określonych zasad podziału
przyczynił się do wniesienia przez 2 cukrownie odwołań od przyznanych limitów, które
zarząd Spółki rozpatrzył negatywnie.

Zastrzeżenia budziła nadal możliwość odpłatnego zbywania limitów produkcji
i sprzedaży cukru. Wyniki kontroli ujawniły bowiem, że w jednym z holdingów, tj. w Śląskiej
SC SA nabyte limity zostały sprzedane podporządkowanym cukrowniom za cenę wyższą niż
cena ich nabycia, co zdaniem NIK nie było uzasadnione a wpłynęło niewątpliwie na
podwyższenie kosztów działalności cukrowni, które limity nabyły i wykorzystały.
Zakres podjętych przez Spółki działań restrukturyzacyjnych był niewielki, mimo że
trzy spośród nich posiadały już odpowiednie programy, określające konkretne zadania mające
na celu dostosowanie struktury produkcyjnej do przyjętych w ustawie kierunków zmian
w organizacji i funkcjonowaniu cukrownictwa. O ile działania restruturyzacyjne dotyczące
baz surowcowych podjęte zostały we wszystkich 4 holdingach cukrowniczych, o tyle
realizacja przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie do koncentracji produkcji cukru
nie została zapoczątkowana praktycznie w żadnym z holdingów.
Za niegospodarne należało uznać dotychczasowe działanie organów dwóch Spółek
Cukrowych, tj. Lubelsko-Małopolskiej SC SA w Zamościu i Śląskiej SC SA w Łosiowie,
polegające na zaangażowaniu relatywnie wysokich środków finansowych pochodzących
z kredytów bankowych w koszty remontów obiektów, w których znajdowały się ich siedziby.
I tak Lubelsko-Małopolska SC SA na remont siedziby wydała 138.874 zł a Śląska SC SA
552.229 zł.
Zastrzeżenia budził poziom ustalanych przez rady nadzorcze wynagrodzeń prezesów
holdingów. Wysokość tych wynagrodzeń była bowiem kształtowana niezależnie od wyników
ekonomicznych zgrupowanych cukrowni i efektów realizacji zadań statutowych holdingów
oraz ustalona jako 4,5 - 8 krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze
przedsiębiorstw w kraju, co w I kwartale 1997 r. stanowiło miesięcznie kwoty od 10.000 zł do
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14.128 zł. Na podobnej zasadzie ustalane były wynagrodzenia pozostałych pracowników
Spółek Cukrowych.
Stwierdzono nieprawidłowości w pobieraniu wynagrodzeń przez prezesów ww.
2 Spółek Cukrowych. W przypadku Lubelsko-Małopolskiej SC SA było to nierespektowanie
przez prezesa Spółki poziomu wynagrodzenia ustalonego mu przez Radę Nadzorczą
i samowolne pobieranie z kasy Spółki kwot przewyższających ustalone wynagrodzenie
miesięczne. Skutkiem ww. nieprawidłowości było odwołanie przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy prezesa z funkcji oraz skierowanie stosownego doniesienia do organów
ścigania. W Śląskiej Spółce Cukrowej SA stwierdzono równoczesne pobieranie przez prezesa
Spółki wynagrodzenia w Spółce i w Cukrowni „Otmuchów” SA, gdzie również pełnił funkcję
prezesa Zarządu.
Wyniki kontroli wykazały istotne problemy dotyczące finansowania Spółek
Cukrowych w początkowym okresie ich funkcjonowania. Było to spowodowane
niezapewnieniem środków na pokrycie kosztów działalności holdingów. Źródeł pozyskiwania
przez nie środków finansowych nie określono bowiem w pierwotnej ustawie. Dopiero
znowelizowana ustawa przewidziała możliwość pokrywania kapitału akcyjnego Spółek
Cukrowych - obok wkładów niepieniężnych - również wkładem pieniężnym.
Żadna z 4 Spółek Cukrowych nie skorzystała po I roku obrachunkowym z prawa
poboru dywidendy z tytułu posiadania 51% akcji zgrupowanych cukrowni, uznając za
zasadne przeznaczenie przypadających na ten cel środków na realizację przedsięwzięć
rozwojowych.
Na pokrycie kosztów organizacji i funkcjonowania w okresie objętym kontrolą
holdingi zaciągnęły kredyty bankowe i pożyczki w podporządkowanych cukrowniach, tym
samym kreując już na początku swego istnienia znaczne zadłużenia.
W badanym okresie niedostatecznie realizowane były działania Ministra Skarbu
Państwa

(a uprzednio

przygotowanie i
wykazały

istotne

Ministra

Przekształceń

Własnościowych)

mające

na

celu

przeprowadzanie prywatyzacji Spółek Cukrowych. Wyniki kontroli
opóźnienie

w

przygotowaniu

prywatyzacji

Spółek

Cukrowych

przewidzianej w przepisach ustawy. Opóźnienie tego procesu zapoczątkowane zostało ponad
sześciomiesięczną zwłoką w wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego
określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych które
spowodowane było długotrwałym opracowywaniem jego projektu przez b.Ministerstwo
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Przekształceń Własnościowych a następnie trwającym ponad dwa miesiące uzgadnianiem
z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
W terminie określonym w tym rozporządzeniu, tj. w 6 miesięcy od zarejestrowania
ostatniej Spółki Cukrowej (od 20 czerwca 1996 r.) nie został wyłoniony doradca do realizacji
programu prywatyzacji Spółek Cukrowych. Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło wprawdzie
działania w tym zakresie lecz do czasu zakończenia kontroli NIK nie dokonało wyboru
takiego doradcy.
W ocenie NIK, termin rozpoczęcia sprzedaży akcji Spółek Cukrowych inwestorom
wynikający z „Harmonogramu Prywatyzacji Spółek Cukrowych” przypadający na początek
1998 r. - nie zostanie dotrzymany.
Za celowe - z punktu widzenia ochrony interesów producentów rolnych należało
uznać wprowadzony przepisami ustawy obowiązek ustalania przez producentów cukru cen
minimalnych skupu buraków cukrowych. Interesy te nie były jednak w okresie objętym
kontrolą należycie chronione, gdyż producenci cukru nie zawsze w ustawowo określonym
terminie ustalali minimalną cenę skupu buraków cukrowych, jak też nie zawsze przestrzegali
obowiązku uprzedniego konsultowania tych cen ze związkami zawodowymi rolników
i społeczno-zawodowymi organizacjami rolników. Opóźnienie w ustalaniu minimalnej ceny
skupu buraków na kampanię 1995/1996 stwierdzono u 6 spośród 28 objętych kontrolą
producentów. W odniesieniu do kampanii 1997/1998 wyniki kontroli wykazały istotną
poprawę sposobu i terminowości ustalania cen skupu buraków przez producentów.
Prawidłowo przebiegało wdrażanie systemu limitowania sprzedaży cukru przez
producentów na rynek krajowy. Elastyczne ustalanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej kwartalnych limitów sprzedaży, nie powodowało trudności w przestrzeganiu
tych limitów przez producentów.
Pozytywnie - z punktu widzenia interesu konsumentów - należało ocenić odnotowaną
obniżkę cen detalicznych cukru w maju 1997 r. Ustalenia kontroli potwierdziły, że znaczna
podaż cukru z kampanii 1996/1997 wymusiła obniżenie przez producentów cen zbytu
i w konsekwencji również spadek cen detalicznych cukru.
Większość kontrolowanych producentów cukru terminowo dokonywała wpłat na
rachunek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków pochodzących z opłat
od podmiotów nabywających cukier na zaopatrzenie rynku krajowego, przeznaczonych na
dopłaty do eksportu cukru. Stwierdzono przypadek nie przekazania ww. opłat na rachunek
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ARiMR

i

4

przypadki

opóźnień wpłat.

Jednocześnie

stwierdzono, że Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadkach tych nie naliczyła odsetek z tytułu
opóźnień - uchybiając tym samym obowiązkowi zapisanemu w art. 5 ust. 3 ustawy cukrowej.
Za celowe należało uznać działania podjęte na rzecz dokapitalizowania cukrowni.
W wyniku tych działań w okresie objętym kontrolą nastąpiło dokapitalizowanie Cukrowni
„Ropczyce”

SA,

podporządkowanej

Lubelsko-Małopolskiej

Spółce

Cukrowej

SA.

Przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia kapitału spółek są szczególnie uzasadnione
w przypadku cukrowni o słabej kondycji ekonomicznej od której głównie zależy dalsze
funkcjonowanie cukrowni.
W wyniku kontroli w trzech Cukrowniach, tj. „Glinojecku” SA, „Ziębice” SA
i „Strzyżów” SA stwierdzono uszczuplenia finansowe na łączną kwotę 3.182.896,18 zł.

*

*

*

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w celu zapewnienia stabilizacji na krajowym
rynku cukru, dostosowania struktury organizacyjnej i własnościowej producentów cukru
zgrupowanych w utworzonych holdingach do potrzeb prywatyzacji sektora cukrowniczego,
wymagane było podjęcie przez:
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej działań:
• gwarantujących terminowe ustalanie kwot produkcji cukru i limitów produkcji cukru oraz
minimalnych cen zbytu cukru na rynku krajowym dla Spółek Cukrowych i producentów
cukru pozostających poza tymi spółkami;
• a ponadto rozważenie możliwości wprowadzenia obligatoryjnej zasady nieodpłatnego
zbywania limitów produkcji cukru;
przez Ministra Skarbu Państwa działań zapewniających:
• urealnienie harmonogramu prywatyzacji Spółek Cukrowych,
• stosowne wykorzystanie możliwości dokapitalizowania cukrowni zgrupowanych w Spółkach
Cukrowych,
• prawidłowy nadzór nad gospodarką finansową w Spółkach Cukrowych;
przez zarządy Spółek Cukrowych działań:
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• restrukturyzacyjnych w zgrupowanych cukrowniach mających na celu koncentrację produkcji
cukru i zmianę profilu działalności cukrowni, w których przewidziano trwałe zaniechanie
przerobu buraków na cukier,
• dostosowujących bazę surowcową poszczególnych cukrowni do poziomu limitowanej
produkcji cukru,
• zapewniających racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

*

*

*

*

Z nadesłanych odpowiedzi wynika, że większość wniosków wystosowanych do
sakontrolowanych cukrowni zostało zrealizowanych, a w odniesieniu do pozostałych podjęto
działania zapewniające ich realizację w najbliższym czasie.
Podkreślenia wymaga, że nastąpiło istotne obniżenie zapasów cukru z kampanii
1996/1997 na skutek dużej aktywności cukrowni przy zagospodarowywaniu występujących
nadwyżek. Np. Cukrownia Borowiczki S.A. w Płocku podała, że w pełni zrealizowała
sprzedaż cukru z tzw. kwoty C Agencji Rynku Rolnego. W cukrowni tej podjęto też decyzje
o wyposażeniu magazynów cukru w odpowiednie przyrządy zapewniające kontrole
warunków przechowywania wyrobów.
O podjęciu działań dla pozyskania dodatkowych odbiorców cukru, w tym na eksport
poinformowała także Cukrownia Otmuchów S.A. i Cukrownia Cerekiew S.A.

Wyniki kontroli przekształceń własnościowych w przemyśle tytoniowym
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy Izby, było dokonanie oceny procesu
przekształceń

własnościowych

przedsiębiorstw

przemysłu

tytoniowego,

w

tym

działań Ministra Przekształceń Własnościowych w zakresie realizacji strategii przyjętej
12 maja 1995 r. przez Radę Ministrów, określonej dokumentem pt. „Cele i zasady
prywatyzacji przemysłu tytoniowego w Polsce”.
Badaniami

kontrolnymi

objęto:

Ministerstwo

Przekształceń

Własnościowych

/Ministerstwo Skarbu Państwa oraz 7 (wszystkie) b. tytoniowych przedsiębiorstw
państwowych, z których 2 nadal pozostawały (w trakcie kontroli) jednoosobowymi spółkami
Skarbu Państwa (jsSP). Akcje pozostałych 5 jsSP zostały sprzedane inwestorom
strategicznym.
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*

*
Najwyższa

Izba

Kontroli

pozytywnie

oceniła

większość

działań

i

decyzji

podejmowanych przez Ministra Przekształceń Własnościowych, określonych w dokumencie
pt. „Cele i zasady prywatyzacji przemysłu tytoniowego w Polsce”, zaakceptowanym 12 maja
1995 r. przez Radę Ministrów, stwierdziła jednak iż niedostateczne było przygotowanie
procesu prywatyzacji.
Przyjęta

do

realizacji

strategia

prywatyzacji

przedsiębiorstw

tytoniowych,

zarekomendowana Radzie Ministrów przez KERM, była efektem wspólnego stanowiska
ministrów: Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Przekształceń Własnościowych, po
konsultacjach z innymi organami administracji państwowej i zasięgnięciu opinii organizacji
związkowych pracowników i plantatorów tytoniu. W wyniku jej realizacji do końca 1996 r.
sprywatyzowano 5 spośród 7 przedsiębiorstw państwowego przemysłu tytoniowego, tj. ponad
90% potencjału produkcyjnego sektora.
W wyniku sprzedaży inwestorom zagranicznym 33% akcji serii A i tzw. opcji zakupu
32% akcji serii C, 4 sprywatyzowanych spółek (bez ŁWP SA w Łodzi), Skarb Państwa
uzyskał dochody w wysokości 495,678 mln dolarów USA tj. 1259,3 mln zł.
Efektem prywatyzacji przy udziale inwestorów, mających doświadczenie w branży
tytoniowej oraz dysponujących środkami na rozwój, było włączenie podstawowego
potencjału wytwórczego polskiego przemysłu tytoniowego do sieci wielkich koncernów
tytoniowych.

Stworzyło

to

-

w

ocenie

NIK

-

szansę

jego

dokapitalizowania

i doinwestowania.
Ustanowienie w umowach sprzedaży akcji tzw. pakietu plantatorskiego, w tym
wspomagania finansowego organizacji plantatorskich przez sprywatyzowane spółki w okresie
5 lat, stworzyło szansę restrukturyzacji i dostosowania upraw tytoniu do warunków
gospodarki rynkowej.
W umowach sprzedaży akcji 5 spółek, właściwie (tj. zgodnie z „Celami i zasadami
prywatyzacji przemysłu tytoniowego w Polsce”), zabezpieczono interesy Skarbu Państwa,
pracowników i plantatorów tytoniu oraz sprywatyzowanych podmiotów.
Złożono do depozytu bankowego pakiety akcji serii C i uwarunkowano ich objęcie
przez inwestorów strategicznych od wniesienia dodatkowych kapitałów oraz realizacji

129
inwestycji (lub zapłacenia kar umownych) na łączną kwotę 300 mln dolarów USA, w okresie
trzech lat od zawarcia umów.
Zarezerwowano 30% akcji dla pracowników i plantatorów tytoniu oraz 5% akcji na
cele reprywatyzacyjne, co powinno zapewnić realizację ustawowych zobowiązań Skarbu
Państwa, wobec tych osób.

Przygotowania do przekształceń własnościowych, podejmowane już od 1990 r. przez
organy statutowe poszczególnych przedsiębiorstw państwowych przemysłu tytoniowego, nie
znajdowały

właściwego

wsparcia

ze

strony

służb

b. Ministerstwa

Przekształceń

Własnościowych ani Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ministerstwa te
pomimo uzgodnień (z grudnia 1992 r.), co do potrzeby skomercjalizowania państwowych
przedsiębiorstw tytoniowych na podstawie art. 5 ustawy o p.p.p., nie współdziałały na rzecz
przyspieszenia tego procesu, który trwał zbyt długo, bo prawie 5 lat. Wszystkie państwowe
przedsiębiorstwa tytoniowe skomercjalizowane w okresie od sierpnia 1993 r. do kwietnia
1996 r. posiadały akceptację załóg pracowniczych dla tych procesów i były, zdaniem NIK,
właściwie do nich przygotowane, zarówno pod względem prawnym jak i organizacyjnym.
Prywatyzację przedsiębiorstw przemysłu tytoniowego prowadzoną przy pogarszającej
się ich sytuacji ekonomicznej oraz przy spadku popytu i produkcji papierosów opóźniały
odmienne (w latach 1992-1994) koncepcje restrukturyzacji i organizacji tego sektora.
Dopiero odrzucenie przez Sejm RP we wrześniu 1994 r. poselskiego projektu ustawy o
Państwowym Monopolu Tytoniowym - po trwających 2,5 roku pracach parlamentarnych przesądziło o prywatyzacji tego sektora drogą kapitałową.
Ministrowie:

Przekształceń

Własnościowych

oraz

Rolnictwa

i

Gospodarki

Żywnościowej, przed podjęciem w 1995 r. decyzji o prywatyzacji przedsiębiorstw
tytoniowych,

nie

wypracowali

spójnej

polityki

wobec

przemysłu

tytoniowego,

uwzględniającej m.in. celowość udzielania koncesji nowopowstałym firmom, strategię
prywatyzacji i alokację środków pochodzących z prywatyzacji na rozwój i restrukturyzację
upraw tytoniu.
Przed rozpoczęciem procesów prywatyzacyjnych, Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej udzielił 6 nowo utworzonym przedsiębiorstwom prywatnym koncesji
na produkcję i sprzedaż wyrobów tytoniowych, pokrywających popyt polskiego rynku
w ok. 40-50%. Jednocześnie przedsiebiorstwa państwowe broniąc się przed narastającą
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konkurencją oraz szukając sposobów ominięcia ustawy o p.p.p, w celu pozyskania
inwestorów, nowych technologii i nowych marek papierosów, nawiązywały umowy
kooperacyjne z międzynarodowymi firmami branży tytoniowej. Łącznie z prowadzoną
polityką koncesyjną powodowało to podział polskiego rynku tytoniowego jeszcze przed
podjęciem procesów prywatyzacyjnych.
W związku z prywatyzacją przedsiębiorstw tytoniowych i podziałem polskiego rynku
pomiędzy inwestorów strategicznych, dokonany również został podział plantatorów, na
partycypujących w pożytkach z prywatyzacji, wspomaganych finansowo w rozwoju upraw
i niepartycypujących,
obligatoryjnego

pozbawionych

zakupu

kontraktacyjnych).

tytoniu

Bezpośrednio

takich

przez

środków

spółki,

dotyczy

to

(z

zawarcia

funduszu

plantatorskiego,

długoterminowych

interesów

ok.

3500

umów

plantatorów

współpracujących z ZT Lublin SA, tj. z tzw. zagłębia tytoniowego z rejonów zamojskiego
i lubelskiego oraz.plantatorów sprzedających tytoń pośrednikom - firmom obrotu tytoniem.
Po dokonanym już podziale i nasyceniu rynku m.in.poprzez udzielenie przez MRiGŻ
koncesji nowopowstającym zakładom, a także rozpoczęcia prywatyzacji przemysłu
tytoniowego

od

podmiotów

najsilniejszych

i

najbardziej

atrakcyjnych,

najsłabsze

ekonomicznie przedsiębiorstwa ŁWP w Łodzi SA, ZT w Lublinie SA i „Polski Tytoń”
w Radomiu SA, stały się nieatrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.
Stan realizacji zobowiązań umownych był zróżnicowany.
Na koniec czerwca 1996 r., tj. przed upływem terminu rozliczeniowego określonego
umowami, odnotowano pełną realizację zobowiązań inwestycyjnych oraz planowanych zadań
na pierwszy rok inwestycyjny w WWT SA w Poznaniu (w dniu podpisania umowy sprzedaży
akcji tej Spółki, inwestor strategiczny zrealizował zobowiązania kapitałowe, ustalone na cały
okres inwestycyjny) i w ZPT w Krakowie SA. W PWT w Augustowie SA i ZPT w Radomiu
SA nie stwierdzono faktów mogących stanowić przeszkodę lub zagrożenie w wykonaniu
zobowiązań inwestycyjnych.
W ramach tzw. pakietu pracowniczego - poza zrealizowaniem przez spółki 30%
podwyżek wynagrodzeń oraz zachowaniem

gwarancji zatrudnienia - w żadnym ze

sprywatyzowanych podmiotów Minister Przekształceń Własnościowych/Minister Skarbu
Państwa nie zaoferował akcji pracownikom i byłym pracownikom.
Poza zaawansowaniem zakupu krajowego tytoniu, wskazującym na możliwość pełnej
realizacji tego zobowiązania w tzw. pierwszym roku zakupu, w żadnej ze spółek Minister
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Przekształceń Własnościowych/Minister Skarbu Państwa nie zaoferował nabycia akcji
plantatorom tytoniu. Zarządy żadnej ze spółek

nie zawarły z plantatorami tytoniu

długoterminowych umów kontraktacyjnych.
Wyniki kontroli wykazały ponadto, że:
- wskutek przekazania przez WWT SA w Poznaniu, na cele prywatyzacyjne darowizny na
rzecz

Fundacji Własności Prywatnej „Sami Sobie ” w kwocie 2,5 mln zł przed

opodatkowaniem i niewyegzekwowanie odsetek karnych za zwłokę w opłaceniu podatku
dochodowego, nastąpiło uszczuplenie dochodów budżetu państwa w wysokości 1,9 mln zł,
- Minister Skarbu Państwa nie wyegzekwował w terminie od spółek ZPT w Radomiu SA
i PWT w Augustowie SA pełnych należności wynikających ze zobowiązań do partycypacji w
kosztach opracowań wykonanych przez Morgan Grenfell. Wyegzekwowanie brakującej
kwoty 108 tys. zł nastąpiło dopiero w wyniku działań kontrolnych.

*

*

*

Prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłu tytoniowego następowała przy pogarszającej
się

ich

kondycji

ekonomicznej,

wywołanej

spadkiem

produkcji

papierosów

na skutek zmniejszenia się popytu. Wyniki zebranych w trakcie kontroli dowodów pozwoliły
na sformułowanie następujących uwag:
Dalsze opóźnienia prywatyzacji pozostałych 2 przedsiębiorstw tytoniowych, pogorszy
ich sytuację ekonomiczną i wartość rynkową. Bez dopływu środków finansowych z zewnątrz
w wyniku prywatyzacji, nie będą one w stanie osiągać zysków zapewniających ich rozwój.
Konsekwencją tego opóźnienia może być pozbawienie równych szans rozwoju upraw tytoniu
dla okręgów plantatorskich: zamojskiego i biłgorajskiego.
Niewielkie zaawansowanie prac przygotowawczych w Ministerstwie Skarbu Państwa
i w spółkach do nieodpłatnego udostepnienia akcji uprawnionym, według warunków
określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pństwowych oraz
opóźnione w stosunku do obowiązywania ustawy wydanie przepisów wykonawczych przez
ministrów Skarbu Państwa i Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej uniemożliwia określenie
terminu w którym akcje prywatyzowanych spółek będą uprawnionym udostępnione.
Zdaniem Izby, wydanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
rozporządzenia w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków
okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego
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trybu nabywania przez nich akcji, dopiero 24 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 44, poz. 280 z dnia
12 maja 1997 r.) spowodowało skrócenie z trzech do dwóch miesięcy terminu na składanie
przez rolników oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółek Skarbu Państwa
i może być terminem zbyt krótkim na prawidłowe ustalenie listy uprawnionych.
Gwarancje utrzymania zatrudnienia, określone w umowach sprzedaży akcji, nie
chroniły ilości miejsc pracy, preferując swobodną politykę restrukturyzacji zatrudnienia,
realizowaną poprzez tzw. dobrowolne zwolnienia, z zastosowaniem odpraw określonych
porozumieniami

socjalnymi.

Skutkami

prowadzonej

przez

spółki

restrukturyzacji

zatrudnienia obciążano w konsekwencji budżet państwa, pośrednio poprzez krótkookresowy
wzrost kosztów spółek i zmniejszenie podatku dochodowego oraz bezpośrednio, poprzez
wypłaty zasiłku dla bezrobotnych.
W dłuższym natomiast okresie, racjonalizacja zatrudnienia wpłynie - zdaniem NIK na poprawę wyników ekonomicznych spółek.
Nieprecyzyjnie określony sposób tworzenia i funkcjonowania tzw. Funduszu
Plantatorskiego i wniesienie środków na jego rachunek dopiero po roku od zawarcia umowy
sprzedaży akcji, spowoduje, w ocenie Izby, iż pożytki z jego utworzenia, przeznaczone na
rozwój upraw i przetwórstwa tytoniu, będą możliwe do określenia najwcześniej w drugim
roku po sprywatyzowaniu przedsiębiorstw.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesów

prywatyzacji pozostałych

przedsiębiorstw tytoniowych, a także pełnego wykonania zobowiązań wobec Skarbu
Państwa, pracowników sprywatyzowanych spółek oraz plantatorów tytoniu, Najwyższa Izba
Kontroli wnioskowała w wystąpieniach pokontrolnych, kierowanych do Ministra Skarbu
Państwa i skontrolowanych spółek, m.in. o:
• Zakończenie przekształceń własnościowych przemysłu tytoniowego poprzez prywatyzację
Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA i PHP „Polski Tytoń” z Radomia.
• Objęcie nadzorem Ministra Skarbu Państwa działań majacych na celu pełne uregulowanie
stanu prawnego majątku spółek oraz prowadzonych przez te spółki procesów restrukturyzacji
organizacyjnej

i

majątkowej,

polegającej

m.in.

przedsiębiorstw, pod kątem celowości tych działań.

na

sprzedaży

mienia

i podziale
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• Zaktywizowanie działań dotyczących nieodpłatnego udostępnienia akcji pracownikom,
b. pracownikom i plantatorom tytoniu, m.in. poprzez podjęcie procedur oferowania akcji,
dostosowania regulaminów przydziału akcji do statutów spółek.
• Stworzenie przez Ministra Skarbu Państwa, z udziałem Ministrów Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej, systemów monitorujących wykonanie
zobowiązań umownych przez inwestorów strategicznych, szczególnie w zakresie realizacji:
pakietu plantatorskiego, gwarancji zatrudnienia oraz skutków zwolnień grupowych
pracowników.
• Właściwy nadzór nad realizowaniem przez spółki warunków określonych w udzielonych
koncesjach na prowadzenie działalności.
• Przyspieszenie

prac

nad

zawarciem

długoterminowych

umów

kontraktacyjnych

z plantatorami tytoniu.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 kwietnia
1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności
umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu
nabywania przez nich akcji, przewidziano jednostopniowe postępowanie reklamacyjne.
Rozpatrzenie reklamacji przez komisję, w skład której wchodzą: przedstawiciel spółki,
członek rady nadzorczej spółki wybrany przez rolników lub rybaków oraz przedstawiciel
terenowo właściwej izby rolniczej, wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego. W ocenie
NIK, nie jest to uregulowanie właściwe, należałoby rozważyć wprowadzenie postępowania
reklamacyjnego przez organ Skarbu Państwa. Obecne uregulowanie powoduje bowiem, że
o ostatecznej liście uprawnionych rolników nie decyduje Skarb Państwa lecz ww komisja.

*

*

*

*

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Skarbu Państwa poinformował NIK
o zaawansowaniu realizacji projektów prywatyzacji: ZT Lublin SA, która napotyka na
zasadnicze trudności w jej prywatyzacji z powodu braku zainteresowania inwestorów
zakupem akcji tej spółki oraz końcowej fazie procesu prywatyzacji spółki „Polski Tytoń”
w Radomiu SA, której sprzedaż akcji miała nastąpić w lipcu 1997 r. Poinformował również
o realizacji wniosków pokontrolnych dotyczących dostosowania statutów spółek do nowych
regulacji prawnych oraz o monitorowaniu realizacji zobowiązań inwestorów strategicznych
wynikających z umów sprzedaży akcji poszczególnych spółek.

134

Wyniki kontroli procesów restrukturyzacji, prywatyzacji i sprzedaży wybranych
obiektów związanych m.in. z przetwórstwem rolno-spożywczym w województwie
szczecińskim i gorzowskim
Celem kontroli, przeprowadzonej z inspiracji Posłów na Sejm RP z województwa
szczecińskiego, było dokonanie oceny prawidłowości:
- przebiegu procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych oraz dzierżawy i sprzedaży
majątku państwowego w wybranych przedsiębiorstwach państwowych,
- gospodarowania wybranymi zapasami towarowymi Agencji Rynku Rolnego.
Kontrolą objęto łącznie 10 jednostek.
Podczas kontroli zwrócono szczególną uwagę na współpracę kontrolowanych
jednostek ze Spółką Cywilną „Rolmłyn” z Golczewa.

*

*
Ustalenia kontroli przeprowadzonej w przedsiębiorstwach państwowych i ich

organach założycielskich wykazały nieprawidłowości i uchybienia podczas procesów
zagospodarowania mienia tych przedsiębiorstw. Spowodowane to było głównie brakiem
skutecznego i udokumentowanego nadzoru organów założycielskich nad pracą zarządców
komisarycznych przy jednoczesnym nie egzekwowaniu od nich terminowego składania
sprawozdań ze swojej działalności. Brak terminowego składania sprawozdań z przebiegu
zarządu spowodował nieznajomość przez organ założycielski rzeczywistego zaawansowania
procesów naprawczych i prywatyzacyjnych w przedsiębiorstwach państwowych oraz był
przyczyną braku właściwego rozpoznania przez organ założycielski zagrożeń opóźniających
te procesy.
Zarządcy komisaryczni, zgodnie z ustawą o przedsiębiorstwach państwowych
i umowami o sprawowanie zarządu, zobowiązani byli do opracowania i przedłożenia do
zatwierdzenia organowi założycielskiemu programów naprawczych oraz do realizacji ich
założeń. W toku kontroli stwierdzono, że zarządcy nie realizowali postanowień programów
naprawczych, nie dokonywali ich aktualizacji (wymaganych zmieniającymi się warunkami)
oraz bez udokumentowanych uzgodnień z organem założycielskim podejmowali decyzje
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dotyczące sposobu i warunków gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw niezgodnie z
tymi programami.
Brak udokumentowania uzgodnień decyzji majątkowych pomiędzy zarządcami
a organem założycielskim, przy braku skutecznej kontroli, dało zarządcom szerokie
uprawnienia w tym zakresie i pozbawiło organ założycielski możliwości - w ramach
sprawowanego nadzoru i kontroli - skutecznego zapobieżenia nieprawidłowościom
w gospodarowaniu

mieniem

państwowym

i

przedłużało

procesy

prywatyzacyjne

przedsiębiorstw.
Współpraca kontrolowanych jednostek ze Spółką Cywilną „Rolmłyn” dotyczyła
dzierżawy lub zakupu mienia przedsiębiorstw, wspólnego prowadzenia działalności
gospodarczej (skład celny), zakupu, przechowywania i sprzedaży zboża oraz mięsa, jak
i udzielania poręczeń spłaty przez Spółkę kredytów bankowych udzielonych na skup
i przechowywanie zbóż krajowych.
Ustalono, że część z podpisanych umów dzierżawy majątku kontrolowanych
jednostek, została zawarta przez zarządców komisarycznych w sposób niekorzystny dla
przedsiębiorstw. Wysokość czynszów za dzierżawę majątku ustalono bez udokumentowanych
podstaw ich wyliczenia, w kwotach nie pokrywających kosztów eksploatacji dzierżawionego
mienia. W umowach tych nie zabezpieczono interesów wydzierżawiających, zarówno
poprzez przewidywanie zmian wysokości czynszu z powodu inflacji, jak i ustalenia
warunków umożliwiających dokonywanie zmian postanowień umów. Spowodowało to
trudności lub wręcz uniemożliwiło dokonanie zmian umów przez kolejnych zarządców, co w
sposób znaczący wydłużało procesy naprawcze i prywatyzacyjne przedsiębiorstw.
Przyjęty w umowach kompensacyjny sposób rozliczeń finansowych, spowodował
brak dopływu środków finansowych z tytułu dzierżawy lub zakupu mienia, co dodatkowo
pogorszyło sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstw. Ponadto zawarcie w umowach
dzierżawy i porozumieniach z przedstawicielem Wojewody Szczecińskiego postanowień
o spłatach przez Spółkę Cywilną

„Rolmłyn” części zobowiązań Chłodni Szczecińskiej,

wynikających

bankowej,

m.in.

z

ugody

spowodowało

uzależnienie

finansowe

Przedsiębiorstwa od Spółki, wpływające na dalsze działania organu założycielskiego.
Niekorzystne warunki zawieranych przez zarządców umów dzierżawy wynikały
głównie z braku bieżącego i skutecznego nadzoru organów założycielskich nad działalnością
zarządców. Brak dokumentowania działalności zarządców i nadzoru przez organy
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założycielskie uniemożliwiło ustalenie czy w okresie zawierania tych umów, dochowano
odpowiedniej

staranności

w

celu

zminimalizowania

wpływu

niekorzystnych

dla

przedsiębiorstw warunków umów dzierżawy.

*

*

*

W wyniku ustaleń kontroli skierowano następujące wnioski do niżej wymienionych
jednostek:
organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych o:
• przeprowadzanie

w

udokumentowanej

formie

kontroli

działalności

zarządców

komisarycznych ze szczególnych uwzględnieniem prawidłowości zabezpieczenia interesów
Skarbu Państwa podczas dysponowania i zagospodarowania mienia przedsiębiorstw,
• egzekwowanie od zarządców składania udokumentowanych okresowych sprawozdań
z działalności oraz przeprowadzanie przez organ założycielski analiz tych sprawozdań
z uwzględnieniem

prawidłowej

realizacji

aktualnych

programów

naprawczych

przedsiębiorstw i działań prywatyzacyjnych,
• przeprowadzanie przez organy założycielskie skutecznego nadzoru nad działalnością
przedsiębiorstw i wykonywaniem obowiązków przez zarządców komisarycznych, w tym:
- udokumentowane opiniowanie sposobu i trybu zagospodarowania i zbywania składników
majątkowych przez zarządców komisarycznych,
- zawieranie umów o sprawowanie zarządu komisarycznego, określających uprawnienia
i obowiązki zarządców m.in. w zakresie zasad zbywania środków trwałych przedsiębiorstw;

zarządcy komisaryczni przedsiębiorstw państwowych o:
• dokonanie analizy wysokości czynszu dzierżawnego i jej wpływu na dotychczasowe
i przyszłe wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz podjęcie działań celem jej uaktualnienia,
• egzekwowanie od Spółki „Rolmłyn” pełnej realizacji umowy dzierżawy w zakresie spłaty
zobowiązań finansowych ustalonych w umowie,
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• rozliczenie wzajemnych zobowiązań Spółki „Rolmłyn” i Chłodni Szczecińskiej” w zakresie
dotyczącym funkcjonowania składu celnego oraz wyegzekwowanie kwot należnych
przedsiębiorstwu z tego tytułu,
• zapewnienia pełnej i terminowej realizacji obowiązków zapisanych w ugodzie bankowej.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK, zarządca komisaryczny
Przedsiębiorstwa „Chłodnia Szczecińska” poinformował o dokonanym od lipca 1997 r.
obciążeniu Spółki „Rolmłyn” odsetkami wynikającymi z ugody bankowej oraz o rozliczeniu
zobowiązań „Rolmłyn” z tytułu prowadzenia składu celnego. Ponadto w Przedsiębiorstwie
podjęto działania w celu zmiany wysokości czynszu za dzierżawę majątku Chłodni
Szczecińskiej oraz poinformowano Spółkę o braku ważności potwierdzenia zobowiązań
Przedsiębiorstwa z tytułu poniesionych przez „Rolmłyn” wydatków inwestycyjnych i zakupu
wyposażenia dzierżawionego majątku.
Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie między innymi
poinformował o przyjęciu zasady przeprowadzania częstszych i udokumentowanych kontroli
kontrahentów Agencji (minimum raz na dwa miesiące) oraz o zatwierdzeniu nowego wzoru
dokumentacji potwierdzających ilość i lokalizacje przechowywanych zbóż, będących
zapasami Agencji. Ponadto upomnieniem ukarano pracownika Oddziału ARR winnego za
powstanie nieprawidłowości w dokumentacji Oddziału.

Wyniki kontroli tworzenia i wykorzystania funduszy na cele prywatyzacyjne
Celem tej kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
tworzenia i wykorzystania funduszy na cele prywatyzacyjne w przedsiębiorstwach
państwowych oraz w spółkach, powstałych na skutek przekształceń własnościowych tych
przedsiębiorstw w powiązaniu z ich sytuacją ekonomiczną, przebiegiem prywatyzacji
i udziału w niej załóg przedsiębiorstw.
Badaniami objęto łącznie 67 podmiotów, w tym Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych. Kontroli poddano losowo wybrane przedsiębiorstwa państwowe i spółki na
różnym poziomie zaawansowania procesu prywatyzacji.
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*

*
W ocenie Izby przyczyną większości przypadków niewykorzystania środków z funduszy

przeznaczonych na cele prywatyzacyjne było wynikiem niesprecyzowania formy prywatyzacji
przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu funduszu. Dlatego też, zdaniem NIK, tworzenie
funduszy nie było w pełni uzasadnione.
W latach 1990-1994 fundusze prywatyzacyjne istniały w 341 podmiotach (w 166
jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa był reprezentowany
przez Ministra Przekształceń Własnościowych lub Ministra Przemysłu i Handlu,
135 spółkach korzystających z mienia Skarbu Państwa oraz 40 przedsiębiorstwach
państwowych). Łączna wysokość odpisów z zysku netto na fundusze prywatyzacyjne w tych
podmiotach wynosiła 317.506 tys. zł, tj. 15,3% wysokości osiągniętego przez nie zysku
(najwięcej funduszy, utworzono w latach 1990-1992 dokonując najwyższych odpisów z
zysku netto na te fundusze; w kolejnych latach następował zarówno spadek liczby
tworzonych funduszy, jak i odpisów).
Minister Przekształceń Własnościowych dopiero w maju 1995 r. (czyli po 5 latach
od tworzenia pierwszych funduszy) podjął prace zmierzające do ustalenia zasad tworzenia
i wykorzystania funduszy prywatyzacyjnych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa,
w których działał jako walne zgromadzenie lub zgromadzenie akcjonariuszy. Prace te zostały
zakończone w październiku 1995 r. ustaleniem wzorcowych zasad wykorzystania środków
funduszy. W przypadku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa fundusze były tworzone
głównie w tych spółkach, które generowały znaczne zyski i posiadały dobrą kondycję
ekonomiczno-finansową, w związku z czym udział kwot odpisów na te fundusze z zysku
netto spółek był niewielki, i wynosił około 7,4% w latach 1991-1994. Udział ten był ponad
dwukrotnie niższy od udziału sumy funduszy prywatyzacyjnych w łącznym zysku 341
podmiotów, które wg badań Ministerstwa Finansów, obejmujących okres od 1990 r. do
1994 r. posiadały fundusze prywatyzacyjne.
W 3 skontrolowanych podmiotach fundusze na cele prywatyzacyjne utworzone
zostały z naruszeniem:
- art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego: w Zakładach Urządzeń Elektromechanicznych „Zelmech-Domgos” w
Mysłowicach, podziału dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa dokonało
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ogólne zebranie pracowników, choć uprawniona do tego była rada pracownicza
przedsiębiorstwa,
- art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw
państwowych: w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego w Warszawie, utworzono fundusz,
mimo że przedsiębiorstwo działało ze stratą,
- w Spółce „Metalplast-Kalisz” Sp. z o.o. w Kaliszu, fundusz został utworzony przez
nieistniejący już organ, tj. Zebranie Delegatów Samorządu Załogi, a dysponowanie zyskiem
w sp. z o.o. należało do wspólników.
Tworzenie funduszy nie miało generalnie negatywnych skutków dla sytuacji
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw. Spośród 67 skontrolowanych jednostek tylko w 2
przypadkach uchybiało to gospodarności, bowiem w wyniku przeznaczenia na takie fundusze
środków finansowych z zysku przedsiębiorstw, doprowadzono do sytuacji, w których
zaciągnięto kredyty bankowe na ich bieżącą działalność i poniesiono koszty związane z ich
obsługą. Dotyczyło to Przedsiębiorstwa Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów
Przemysłowych

„Chemadex”

w

Warszawie

i

Przedsiębiorstwa

Zaopatrzenia

Farmaceutycznego „Cefarm” w Opolu.

Wsparcie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i spółek ze środków tworzonych
funduszy na cele prywatyzacyjne, przy finansowym udziale pracowników tych podmiotów,
zostało zrealizowane jedynie w 1/3 badanych jednostek gospodarczych. Spośród 66
skontrolowanych jednostek, w których fundusze zostały utworzone, procesy prywatyzacyjne
zostały zakończone w 21 przypadkach. Wykorzystano przy tym 8193,8 tys. zł ze środków
funduszy prywatyzacyjnych, tj. ok. 15% środków zgromadzonych przez wszystkie
kontrolowane podmioty. Przyczyną większości przypadków niewykorzystania środków
z funduszy przeznaczonych na cele prywatyzacyjne, było niesprecyzowanie formy
prywatyzacji w chwili decydowania o tworzeniu funduszu. W niektórych podmiotach
wybrano inną, niż pierwotnie zakładana, formę prywatyzacji (akcje 6 jsSP zostały wniesione
do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych), procesy prywatyzacyjne nie były jeszcze
zakończone lub też zostały zaniechane z różnych przyczyn.
Wykazywanie funduszy prywatyzacyjnych w bilansach przedsiębiorstw zarówno jako
kapitały własne jak i obce wskazywało na wątpliwości służb księgowych, co do sposobu
kwalifikacji tych środków. Wątpliwości te pogłębiał brak jednolitego stanowiska,
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prezentowanego przez komórki organizacyjne MPW, zajmujące się tą problematyką,
odmiennie interpretujących miejsce funduszy w bilansach przedsiębiorstw.
W ok. 9% badanych podmiotów nie przestrzegano postanowień regulaminów
wykorzystania funduszy, a stwierdzone nieprawidłowości polegały na:
- umarzaniu części niespłaconych pożyczek (w wysokości 177,6 tys. zł), czego regulaminy nie
przewidywały,
- nienaliczaniu odsetek za opóźnienia w spłacie rat pożyczek,
- udzielania pożyczek bez zachowania formy pisemnej.

*

*

*

Wnioski Najwyższej Izby Kontroli, zawarte w wystąpieniach pokontrolnych
kierowanych do kontrolowanych spółek i przedsiębiorstw państwowych, zmierzały do:
- rozważenia celowości utrzymywania funduszy prywatyzacyjnych na zakup akcji wobec
podjętych działań prywatyzacyjnych w drodze powszechnej prywatyzacji,
- usprawnienie windykacji należności z tytułu udzielonych pożyczek,
- kontynuacji działań dla udostępnienia akcji pracownikom,
- przestrzegania regulaminowych zasad udzielania pożyczek.
W wystąpieniu pokontrolnym do Ministra Skarbu Państwa, Najwyższa Izba Kontroli
wnioskowała o:
- ustanowienie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy na cele prywatyzacyjne
w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa,
- podjęcie działań zapobiegających powstaniu sytuacji kształtowania przez poszczególne
komórki ministerstwa, odmiennej praktyki wobec problemów dotyczących funduszy na cele
prywatyzacyjne.
Zmiana stanu prawnego od 8 kwietnia 1997 r., tj. od dnia wejścia z życie ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
spowodowała, że pracownicy prywatyzowanych przedsiębiorstw uzyskali prawo do
nieodpłatnego nabycia do 15% należących do Skarbu Państwa akcji przekształconego
w spółkę

przedsiębiorstwa

państwowego.

Zatem

pracownicy

prywatyzowanych

przedsiębiorstw uzyskali znacznie korzystniejsze warunki udziału w prywatyzacji, niż
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dotychczas. Wobec prawa pracowników nabywania akcji nieodpłatnie, korzystanie ze
środków utworzonych funduszy prywatyzacyjnych, np. na dodatkowy zakup akcji byłoby w ocenie NIK - dodatkowym przywilejem określonych grup pracowników.
Ten stan rzeczy uzasadniał - zdaniem NIK - sformułowanie następujących wniosków
pod adresem Ministra Skarbu Państwa:
- rozważenie potrzeby i możliwości prawnego ograniczenia powiększania utworzonych
funduszy prywatyzacyjnych w przedsiębiorstwach państwowych,
- zaniechanie powiększania środków już utworzonych, a niewykorzystanych funduszy
prywatyzacyjnych oraz rozważenie dalszej celowości ich istnienia w jednoosobowych
spółkach Skarbu Państwa.

*

*

*

*

Minister Skarbu Państwa poinformował NIK, że realizując wnioski pokontrolne,
podjął zadania ustalenia procedury wykorzystania środków funduszy prywatyzacyjnych
w związku z opublikowaniem ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych, dającej uprawnienia pracownikom prywatyzowanych spółek
do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa.
Jednocześnie Minister zadeklarował wyznaczenie jednej komórki organizacyjnej
resortu, odpowiedzialnej za koordynację działań związanych z problematyką funduszy
prywatyzacyjnych, celem zapewnienia jednolitej interpretacji i praktyki przepisów w tym
zakresie.
Nadal pozostają aktualne wnioski Najwyższej Izby Kontroli podnoszone w wyniku
kontroli wykonania budżetu państwa, w szczególności dotyczące:
- potrzeby opracowania nowej ustawy - Prawo budżetowe, która powinna generalnie
rozstrzygnąć podstawowe zasady budżetowe, a zwłaszcza zasady dyrektywności niektórych
wydatków oraz dopuszczalności przenoszenia środków budżetowych, zakresu udzielania
dotacji budżetowych, dyscypliny budżetowej oraz zasady odpowiedzialności za jej
naruszenie, szczególnych zasad gospodarki finansowej w wybranych sferach,
- uregulowania

szczegółowych

zasad

gospodarowania

środkami

funduszy

o charakterze państwowym,
- zaległości podatkowych i niepodatkowych oraz nieskutecznego ich egzekwowania,

celowych

142
- egzekwowania

stosowania

procedur

zamówień

publicznych,

przy

jednoczesnym

eliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych, przez odpowiednią nowelizację ustawy
o zamówieniach publicznych.
M.in. NIK zgłaszała propozycje zmian do projektów aktów ustaw: o zamówieniach
publicznych, Kodeksu celnego, Ordynacji podatkowej, Prawa o ruchu drogowym, Kodeksu
karnego,

Kodeksu

postępowania

karnego,

Prawa

energetycznego,

o

funduszach

inwestycyjnych, o zmianie ustawy ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie
niektórych ustaw.

4) Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Wyniki kontroli działalności organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej
w okresie od 1988 r. do upadłości Spółki
Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (uchwały
z dnia 13 i 27 września 1996 r.).
Tematyka kontroli obejmowała głównie:
• wykonywanie przez Ministra Przekształceń Własnościowych:
- praw z akcji na Walnym Zgromadzeniu Stoczni Gdańskiej SA,
- obowiązku opracowania założeń polityki Państwa w zakresie przekształceń własnościowych
w przemyśle stoczniowym, wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o
utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych,
• wykonywanie przez Wojewodę Gdańskiego praw z akcji Stoczni Gdańskiej (60,97%)
należących do Skarbu Państwa, według umowy z MPW/175/93 z dnia 3 września 1993 r.,
• współpracę Ministra Przekształceń Własnościowych z Wojewodą Gdańskim w procesie
prywatyzacji Stoczni Gdańskiej SA w świetle §1 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Przekształceń Własnościowych,
• realizację obowiązku kształtowania przez Ministra Przemysłu i Handlu polityki państwa
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w zakresie przemysłu okrętowego,
• opracowanie i realizację "Stanowiska Rządu RP w sprawie polityki państwa dla wzrostu
konkurencyjności polskiego przemysłu okrętowego",
• współdziałanie Ministra Przemysłu i Handlu z Ministrem Przekształceń Własnościowych w
opracowaniu koncepcji restrukturyzacji przemysłu okrętowego,
• działalność gospodarczą Stoczni Gdańskiej w latach 1988-1996 (do dnia 7 sierpnia), oraz
zakres i skuteczność podejmowanych działań naprawczych dotyczących restrukturyzacji
finansowej i majątkowej.
Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w zakresie tej tematyki i dokonanie
ocen charakteryzujących przyczyny i odpowiedzialność osób w procesie, który doprowadził
Stocznię Gdańską do upadłości.
Badaniami kontrolnymi objęto: Urząd Rady Ministrów/Kancelarię Prezesa Rady
Ministrów, Ministerstwo Przekształceń Własnościowych/Ministerstwo Skarbu Państwa,
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Stocznię Gdańską SA
w upadłości oraz Bank Handlowy w Warszawie SA i jego Oddział w Gdańsku.

*

*
W świetle wyników kontroli, odpowiedzialność za dopuszczenie do upadłości Stoczni

Gdańskiej można przypisać (w różnym stopniu) wszystkim, którzy mieli wpływ na jej losy
i funkcjonowanie, a więc zarówno członkom rządów, którzy uczestniczyli w podjęciu decyzji
o likwidacji Stoczni bądź byli wobec niej bierni oraz przedstawicielom administracji
państwowej sprawującym nadzór właścicielski nad Spółką, jak również kolejnym organom
statutowym przedsiębiorstwa, a następnie Spółki.
Przedsiębiorstwa państwowe, działające według reguł obowiązujących do 1990 r.,
miały w znacznym stopniu ograniczony wpływ na osiągane wyniki ekonomiczne.
Szczególnie niekorzystnie odczuwały to przedsiębiorstwa produkujące swoje wyroby na
eksport, do których należały m.in. stocznie, w tym Stocznia Gdańska im. Lenina, gdzie udział
eksportu w latach 1986 - 1987 sięgał 3/4 wartości sprzedaży. Gdyby nie przyjęty i stosowany
wówczas system dopłat, regulowany decyzjami rządu, prowadziłyby one działalność ze stratą.
Z budżetu

państwa

dopłacano

do

statków

sprzedawanych

armatorom

krajowym,

a z Funduszu Rozwoju Eksportu do statków nabywanych przez armatorów zagranicznych.
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Rozwiązania oparte na systemie dopłat osłabiały zainteresowanie władz stoczni
podejmowaniem działań mających na celu poprawę efektywności ekonomicznej.
Główną przyczyną systematycznie pogarszającej się (od 1981 r.) sytuacji
przedsiębiorstw przemysłu okrętowego była nieopłacalność kontraktów na statki sprzedawane
do b. ZSRR. Wysokość dopłat do wysoko przetworzonej produkcji stoczniowej sięgała
wówczas - w skrajnych przypadkach - do 60 %.
Przedstawiając w maju 1988 r. Radzie Ministrów informację o „wszczęciu
postępowania w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej”, Minister Przemysłu nie przedstawił
argumentacji ekonomicznej, ani oceny gospodarczych skutków likwidacji Stoczni.
Dopiero w 3 tygodnie później Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy
Zespół, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przemysłu dla dokonania
oceny ekonomicznej największych stoczni produkcyjnych, w tym także Stoczni Gdańskiej.
Z opracowanej przez Zespół, w czerwcu 1988 r., i przedstawionej Rządowi „Oceny
ekonomicznej

oraz

perspektyw

rozwoju

i

przekształceń

strukturalnych

stoczni

produkcyjnych” wynikało jednak, że Stocznia Gdańska nie znajdowała się w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej i kadrowej. Gorsze bowiem wskaźniki ekonomiczno-finansowe
charakteryzowały działalność Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.
Złożenie wniosku o likwidację Stoczni, nie było poprzedzone realizacją warunków,
które zaprezentowane zostały w „Ocenie”, przedstawionej Rządowi, tj.:
- opracowaniem szczegółowych materiałów programowych, organizacyjnych i projektowych
niezbędnych do wdrożenia proponowanej restrukturyzacji,
- podjęciem w trybie pilnym konsultacji z partnerami zagranicznymi w sprawie renegocjacji
kontraktów bieżących i uzgodnień na lata 1991-1995, stosownie do generalnych założeń
programowych,
- oceną możliwości realizacji kontraktów Stoczni Gdańskiej przez pozostałe stocznie oraz
oceną skutków ewentualnego niewywiązywania się z kontraktów,
- przygotowaniem projektów dokumentów decyzyjnych dotyczących proponowanych zmian
systemowych i restrukturyzacyjnych.
Mimo tej sytuacji, działający w imieniu Ministra Przemysłu Sekretarz Stanu skierował
w październiku 1988 r. wniosek do Premiera o likwidację Stoczni Gdańskiej, przyjmując za
podstawę swojego działania, ustawę z dnia 11 maja 1988 r. o nadzwyczajnych uprawnieniach
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i upoważnieniach dla Rady Ministrów, która dopuszczała likwidację przedsiębiorstwa
państwowego w tym trybie, ale „w celu poprawy efektywności gospodarki”. Charakteryzując
we wniosku trudną sytuację w przemyśle okrętowym, nie wskazano jednak w nim w jakim
stopniu likwidacja Stoczni Gdańskiej miałaby wpłynąć na poprawę sytuacji w całym
przemyśle okrętowym.
Realizując wniosek Sekretarza Stanu, Wiceprezes Rady Ministrów, w zastępstwie
Premiera, podpisał już następnego dnia, tj. 29 października 1988 r. zarządzenie Nr 42 Prezesa
Rady Ministrów w sprawie likwidacji Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
W okresie poprzedzającym postawienie Stoczni Gdańskiej w stan likwidacji,
tj. w latach 1986-1988, uzyskiwała ona korzystne wyniki ekonomiczne ogółem, przy
malejących

dopłatach

wyrównawczych

do

produkcji

eksportowej

i

dotacjach

przedmiotowych do statków dla armatorów krajowych. Suma dopłat i dotacji zmniejszyła się
w ww. okresie o ok. 45%. Wzrastały w tych latach przychody ogółem w cenach bieżących;
dynamika wzrostu przychodów wyprzedzała dynamikę wzrostu kosztów ich uzyskania;
wzrastała rentowność (zysk netto stanowił w kolejnych latach odpowiednio: 1,5%; 1,8% i
3,3% przychodów ogółem). Zobowiązania Stoczni w latach 1986-1988 obniżyły się w
wartościach porównywalnych o 22,1%.
W dniu podjęcia decyzji o likwidacji, Stocznia miała zawarte kontrakty na budowę 44
statków w latach 1989-1992 o łącznej wartości 45.804 tys. zł, co stanowiło pięciokrotną
wartość przychodów z 1988 r. Kontrakty na wykonanie 26 statków (z ogólnej liczby 44)
miały być zrealizowane po 31 grudnia 1990 r., czyli po terminie zakończenia likwidacji
Stoczni. Po wstrzymaniu procesu likwidacyjnego w styczniu 1990 r., Stocznia podjęła
realizację części z tych kontraktów.
W latach 1992-1993 przekazano 6 statków armatorowi norweskiemu, 3 statki dla
odbiorców polskich i 1 dla odbiorcy z b. ZSRR. Kadłub rozpoczętego statku bazy rybackiej
dla ZSRR sprzedano na złom do Hiszpanii ze stratą około 77 tys. zł. Podjęto również
rozpoczętą w 1988 r. budowę statku „Gwarek”

(żaglowiec pasażerski), którą następnie

przerwano wobec niewypłacalności armatora, a koszty zaliczono w ciężar strat Stoczni
w 1994 r. Pozostałe kontrakty na 4 statki dla armatorów polskich i 11 dla armatorów
z b. ZSRR nie były realizowane.
Podjęta w 1988 r. decyzja o likwidacji Stoczni spowodowała negatywne skutki m.in.:
- zaprzestanie zawierania nowych kontraktów na budowę statków,
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- koszty i straty z tytułu obsługi kredytów zaciągniętych na budowę statku B 670/IV/1 oraz
straty wynikające z odsetek od przeterminowanych zobowiązań wobec budżetu państwa,
dostawców i banków w łącznej kwocie 1.083,8 tys. zł. Kwota ta stanowiła 6,9% przychodów
osiągniętych w 1989 r.,
- kary umowne w kwocie 8.686,9 tys. zł za odstąpienie od realizacji zamówień (73% strat
nadzwyczajnych wykazanych w 1990 r.),
- zmniejszenie wartości sprzedaży w 1989 r. o 1/5,
- utratę wiarygodności u kontrahentów krajowych i zagranicznych,
- wymówienie przez NBP kredytów w dniu 16 listopada 1988 r. i żądanie bezzwłocznego
zwrotu 2.350 tys. zł oraz obciążenie odsetkami w przypadku zwłoki w dokonaniu spłaty,
- brak możliwości uzyskania kredytu przez okres 3 miesięcy, aż do udzielenia Stoczni
gwarancji kredytowej na kwotę 3.200 tys. zł przez Ministra Przemysłu,
- zmniejszenie zatrudnienia o ok. 2000 osób, w tym prawie 1000 wykwalifikowanych
pracowników bezpośrednio-produkcyjnych,
- rozdysponowanie, w różnej formie, składników majątkowych przedsiębiorstwa na podstawie
upoważnienia

udzielonego

przez

Ministra

Pełnomocnikowi

ds.

likwidacji

i zagospodarowania majątku Stoczni.
Stocznia Gdańska w likwidacji, jeszcze do końca 1990 r. uzyskiwała ze swej
działalności dodatnie wyniki ekonomiczne.
Rok 1989 r. zamknięty został dodatnim wynikiem finansowym netto, a wskaźnik
rentowności netto wyniósł 37%. Wynik ten był rezultatem wysokiej rentowności na
sprzedaży statku dla armatora fińskiego (65%) oraz dla „Dalmoru” (38,7%). Sprzedaż tych
statków realizowana była bez dopłat wyrównawczych i dotacji przedmiotowych.
Dopłaty wyrównawcze w 1989 r. stanowiły 3,2% wartości produkcji sprzedanej
według cen transakcyjnych i 2,1% przychodu ogółem Stoczni. Był to zatem najmniejszy
udział dopłat w okresie lat 1986-1989.
Na wynik finansowy w 1989 r. dominujący wpływ miały jednak przede wszystkim
różnice kursowe dolarów USA, a także sposób księgowania przychodów ze sprzedaży
statków. (Sytuacja ta, choć ze znacznie mniejszymi skutkami negatywnymi powtórzyła się
w Stoczni Gdańskiej w 1990 r.).
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Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa Stocznia Gdańska SA, utworzona w kwietniu
1990 r., na bazie majątku likwidowanej „Stoczni Gdańskiej im. Lenina”, przejęła w całości
zobowiązania Stoczni Gdańskiej w likwidacji i mimo starań nie uzyskała zwolnień z płacenia
dywidendy za lata 1989-1990 oraz ulg i zwolnień z podatku dochodowego, a także podatku
od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Zwolnień i umorzeń, zarówno należności
głównych jak i odsetek, dokonywano w okresach późniejszych, tj. wówczas kiedy Spółka
miała już poważne zaległości podatkowe, wynoszące na koniec 1993 r. i 1994 r. odpowiednio
36 mln zł i 47 mln zł, a zmniejszenie obciążeń Stoczni lub rozkładanie ich na raty,
dokonywane było dopiero w momencie drastycznego pogorszenia się jej sytuacji finansowej,
tj. w końcu 1994 r.
Część wniosków Stoczni kierowanych w latach 1991-1995 do władz skarbowych
i Ministerstwa Finansów o zmniejszenie zobowiązań wobec budżetu, uwzględniono
decyzjami wydanymi w latach 1993-1995. Decyzjami tymi umorzono, bądź zaniechano
poboru należności budżetowych na łączną kwotę 51,3 mln zł, w tym kwoty 46,5 mln zł
dotyczącej zobowiązania Stoczni Gdańskiej (z tytułu ppww) za lata 1990-1991.
Pomoc państwa w tej sytuacji nie powodowała zatem realnej poprawy bieżącej
kondycji finansowej Stoczni, a skutkowała jedynie zmniejszeniem zaległości.
W latach 1992 - 1993 w 3 innych stoczniach, a mianowicie: Szczecińskiej, Gdyńskiej
i Północnej, a w 1995 r. także w Stoczni Gdańskiej przeprowadzano postępowania ugodowe
i układowe w celu zmniejszenia zadłużenia tych podmiotów. Najwięcej z oddłużenia
skorzystała wówczas Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni, w której postępowaniem
ugodowym objęto 475 mln zł zobowiązań; w Stoczni Szczecińskiej postępowaniem
układowym objęto 178 mln zł, przy czym spłata części zobowiązań nie
umorzeniu

została

rozłożona

na

raty aż do września

podlegających

1998 r. Najmniej natomiast

skorzystała Stocznia Gdańska, w której układem (zatwierdzonym w styczniu 1995 r.) objęto
tylko 35 mln zł zobowiązań.

We wszystkich tych stoczniach umorzenia dotyczyły

zobowiązań wobec banków, dostawców,

Skarbu Państwa (budżetu centralnego

i terenowych).

partycypowała

Również

Stocznia

Gdańska

w

oddłużeniu

Stoczni

Szczecińskiej i Północnej, redukując należności i przesuwając terminy spłaty.
Deklaracje członków Rządu o nieodpłatnym przekazaniu akcji pracownikom,
składane załodze w momencie zakładania Spółki, nie miały oparcia w istniejących wówczas
rozwiązaniach prawnych, bowiem powstała ona jeszcze przed wejściem w życie ustawy
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o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przekazane nieodpłatnie akcje miały stanowić
równowartość odpraw, jakie w myśl odpowiednich przepisów przysługiwałyby pracownikom
zwalnianym w związku z likwidacją zakładu pracy. W uchwale Nr 205/90 Rady Ministrów
z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia części akcji Spółki Akcyjnej
„Stocznia Gdańska” w Gdańsku przewidziano waloryzację kwoty, odpowiadającej wartości
przyznanych nieodpłatnie akcji, o wskaźnik inflacji obliczony za okres od dnia wejścia
w życie uchwały do dnia udostępnienia akcji. Wydanie akcji pracownikom dopiero
w kwietniu 1994 r., spowodowało konieczność dokonania ww. waloryzacji, a w skutkach
wzrost udziału pakietu akcji pracowniczych w całym kapitale akcyjnym Spółki
z planowanych 13 % do 39,03%.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa Stoczni Gdańskiej SA, począwszy od 1991 r.
charakteryzowała się ujemnymi wynikami finansowymi; w 1991 r. wskaźnik rentowności
netto wyniósł - 25,4%, a w 1995 r. - 11,6%. Długotrwała deficytowość Stoczni doprowadziła
do postawienia jej w stan upadłości.
Równocześnie z niekorzystnymi zmianami wyniku finansowego, wzrastał stopień
finansowania majątku Stoczni zobowiązaniami. O ile w 1990 r. majątek ten był finansowany
zobowiązaniami na poziomie 31%, to w latach 1991-1995 odpowiednio: 102%, 78%, 88%,
103% i 86%.
Przyczynami pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Stoczni były m.in.:
- brak zabezpieczenia finansowego dla utrzymania ciągłości produkcji, trudności w uzyskaniu
kredytów i poręczeń,
- wydłużanie się okresów realizacji statków, m.in. wskutek braku płynności finansowania. (W
latach 1993-1995 w Stoczni Gdańskiej średni cykl budowy statków wydłużył się z 19 do 23
miesięcy),
- wzrost zatrudnienia w latach 1991-1993 i płac w latach 1990-1992, przy równocześnie niskiej
wydajności pracy w tych okresach,
- kary umowne zapłacone armatorom za opóźnienia w realizacji kontraktów (w latach
1990-1996 w cenach 1996 r.) wyniosły 44.108 tys. zł,
- obniżanie ceny kontraktowej statków w przypadku korzystania z zaliczek armatorskich,
- ograniczenia w dysponowaniu zaliczkami ulokowanymi na nisko oprocentowanych
rachunkach bankowych jako zabezpieczenie kredytów,
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- zawieranie nieopłacalnych kontraktów, przy przyjęciu cen poniżej całkowitych kosztów
budowy (np. w 1990 r. kontrakt na 4 statki podpisano przy zaniżonych o 45.672 tys. USD
kosztach, czyli o ponad 20%),
- przypadki niesprawdzania wiarygodności zamawiającego (firma kolumbijska, liberyjska oraz
„Polskie Żagle”) i ponoszenia strat w wyniku niewywiązywania się ze zobowiązań wobec
Stoczni. Zerwanie kontraktów o wartości 170 mln USD z liberyjską firmą spowodowało
poniesienie przez Stocznię kosztów i strat w wysokości 17,9 mln zł,
- brak zdecydowanych działań władz Stoczni przez okres 4 lat - wobec nierzetelnego
kontrahenta - przy realizacji kontraktu na budowę statku „Gwarek” o wartości 15 mln USD,
co kosztowało Stocznię 10,6 mln zł.
Pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej Stoczni Gdańskiej SA
w latach 90-tych i zaistnienia już w 1993 r. możliwości podjęcia z wierzycielami działań
układowo-ugodowych, mających na celu zmniejszenie zadłużenia, ówczesny Zarząd Stoczni
z możliwości w tym zakresie nie skorzystał, natomiast kolejny Zarząd podjął jedynie
działania związane z zawarciem układu z wierzycielami.
Z propozycją zawarcia ugody bankowej z Bankiem Handlowym SA w Warszawie
Zarząd Stoczni Gdańskiej SA wystąpił dopiero w lutym 1996 r., a więc prawie po 3 latach od
wejścia w życie ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
i banków oraz o zmianie niektórych ustaw oraz po 2 latach swojego działania, składając
wniosek z 19 lutego 1996 r. o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego. Bank
Handlowy SA w Warszawie w piśmie z 15 marca 1996 r. odmówił jednak wszczęcia bpu,
argumentując tę odmowę, iż nie jest już ono w stanie uzdrowić Stoczni.
W całym okresie funkcjonowania Spółki, kolejni Ministrowie Przekształceń
Własnościowych, sprawujący nadzór właścicielski nad Stocznią Gdańską SA, nie
doprowadzili do jej sprywatyzowania.

W ocenie Izby, zainteresowania ze strony

ww

ministrów sytuacją ekonomiczną Stoczni i podejmowanie działań zmierzających do jej
poprawy nie można uznać za wystarczające.
Zawarta w dniu 3 września 1993 r. umowa pomiędzy Ministrem Przekształceń
Własnościowych

a

Wojewodą

Gdańskim

o

wykonywanie

określonych

czynności

cywilnoprawnych i faktycznych m.in. w zakresie prywatyzacji Stoczni Gdańskiej SA,
budziła wątpliwości prawne. Pełnomocnictwa przekazane Wojewodzie Gdańskiemu nie
zostały przez niego wykorzystane, a podejmowane działania były niewystarczające dla
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restrukturyzacji i prywatyzacji Stoczni Gdańskiej. Strony umowy utrzymywały ten stan przez
blisko 3 lata, mimo że nie dawała ona żadnych efektów.
Do marca 1996 r., Minister Przekształceń Własnościowych, nie podejmował żadnych
czynności wobec Spółki, a wszelkie dotyczące jej sprawy pozostawiał do rozstrzygnięcia
Wojewodzie Gdańskiemu. Dopiero w kwietniu 1996 r. opublikowane zostało zaproszenie do
rokowań w sprawie sprzedaży pakietu akcji Stoczni Gdańskiej SA.
Prace nad kształtem polityki gospodarczej państwa wobec przemysłu stoczniowego
rozpoczęte w listopadzie 1991 r. zakończyły się dopiero w październiku 1995 r. (czyli po
4 latach) opracowaniem przez Rząd dokumentu pt. „Mechanizmy polityki państwa wobec
przemysłu okrętowego dla poprawy jego konkurencyjności” i przyjęciem „Stanowiska Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przystąpienia do Porozumienia OECD o respektowaniu
normalnych warunków konkurencyjności w komercyjnym przemyśle budowy i remontów
statków”.
Przyjęte rozwiązania przyniosłyby, w ocenie Izby, pożądany rezultat, ale po
wprowadzeniu ich w życie, wraz z przepisami wykonawczymi, kilka lat wcześniej, tj.
wówczas kiedy sytuacja ekonomiczo-finansowa stoczni, w tym Stoczni Gdańskiej, nie była
jeszcze tak zła.
Pogorszenie się kondycji stoczni spowodowało, że część ww. rozwiązań była
spóźniona i przemysł stoczniowy nie mógł z nich skorzystać (m.in. ze środków pomocowych
EFSAL). Inne problemy zostały rozwiązane częściowo i korzystanie z nich nie było możliwe,
bądź to ze względu na brak przepisów wykonawczych, jak w przypadku ustanowienia
zastawu hipotecznego na statkach w budowie, bądź też było utrudnione ze względu na
długotrwałą procedurę i wysokie koszty, w przypadku uzyskiwania poręczeń Skarbu Państwa,
dotyczących kredytów bankowych zaciąganych na budowę statków.
Współpraca pomiędzy radami nadzorczymi a zarządami Spółki Akcyjnej Stoczni
Gdańskiej nie układała się prawidłowo. Większość osób składających oświadczenia
w procesie kontroli współpracę tę oceniła krytycznie. Mimo, iż niektóre osoby rezygnujące
z członkostwa w Radach Nadzorczych wyraźnie wskazywały na brak wpływu na działalność
Zarządu Spółki i równocześnie ostrzegały przed grożącą Spółce katastrofą, Minister
Przekształceń Własnościowych, reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Skarb Państwa, praktycznie nie reagował na te sygnały. Rada Nadzorcza podjęła w czerwcu
1991 r. uchwałę o zmianie Prezesa Zarządu, motywując swoją decyzję brakiem woli
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współpracy ze strony Zarządu i blokowaniem zmian statutowych oraz brakiem realnych
działań restrukturyzacyjnych. Wobec sprzeciwu Ministra Przekształceń Własnościowych,
Rada Nadzorcza zmieniła swoją decyzję w powyższej sprawie.

*

*

*

Rozpoczęciu w 1989 r. transformacji ekonomicznej gospodarki Polski, nie
towarzyszyła

niezbędna ocena kondycji przemysłu stoczniowego. Miało to miejsce

w sytuacji znaczącego udziału tej branży w bilansie handlu zagranicznego. Nie zostały
wówczas i przez 6 następnych lat określone zasady i instrumenty wspierania przez państwo
stoczni produkcyjnych. Dla zachowania wielu tysięcy miejsc pracy w całym przemyśle
okrętowym i przysparzaniu państwu wpływów z eksportu należało wprowadzić szereg
instrumentów prawnych i ekonomicznych adresowanych do branży stoczniowej w celu:
• zniwelowania negatywnych dla stoczni skutków stosowanego poprzednio systemu
kontraktacji statków oraz zrekompensowania im skutków zerwania zamówień przez były
ZSRR,
• wprowadzenia instrumentów i rozwiązań celnych korzystnych dla producentów statków
poprzez:
- wprowadzenie preferencyjnych stawek celnych (lub chociażby kontyngentów bezcłowych) na
importowane wyposażenie statków przeznaczonych na eksport oraz udogodnienia we
wnoszeniu opłat celnych,
- motywowanie armatorów krajowych do zamawiania statków w polskich stoczniach poprzez
np. ich kredytowanie lub stosowanie zamówień rządowych,
- wprowadzenie stawek celnych na import statków,
• umożliwienie stoczniom otwierania rachunków dewizowych w polskich bankach i ustalania
kursów walut sprzyjających eksporterom,
• ułatwienia finansowania budowy statków, poprzez np.:
- tworzenie, przy wsparciu przez instytucje rządowe, konsorcjów bankowych w celu
finansowania budowy statków,
- wprowadzenie możliwości udzielania gwarancji rządowych na kredyty związane z budową
statków,
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- stworzenie mechanizmów wspierających działania kredytobiorców (stoczni) poprzez
umożliwienie ustanawiania hipoteki na statkach
• umożliwienie restrukturyzującym się stoczniom skorzystania z możliwości uzyskiwania
korzystniejszych warunków opodatkowania, w tym np.:
- możliwość tworzenia holdingów,
- umożliwienie korzystniejszych warunków zwrotu VAT,
- stosowanie ulg w podatku dochodowym,
- zwolnienie z oprocentowania kapitału w jsSP,
• wspieranie działań zmierzających do wprowadzania postępu technicznego w stoczniach, tj.:
- uruchomienie programów badawczych finansowanych przez Państwo dla opracowania
nowych typów statków i unowocześniania technologii ich wytwarzania,
• motywowanie kooperantów stoczni do unowocześniania i modernizacji wyrobów
okrętowych.
W celu usprawnienia działań organów władzy wykonawczej, NIK wnioskowała
w wystąpieniach pokontrolnych o:
• poprzedzanie każdej decyzji prawnej mającej skutki w sferze gospodarczej i interesach
finansowych Państwa - bez względu na okoliczności - rachunkiem ekonomicznym,
• objęcie szczególnie starannym nadzorem - wykorzystując doświadczenia ze Stoczni
Gdańskiej SA - spółek z udziałem Skarbu Państwa zagrożonych upadłością i podejmowanie
działań inicjujących ich naprawę ekonomiczną,
• wydanie stosownych decyzji niedopuszczających do reprezentowania Skarbu Państwa na
walnych zgromadzeniach przez osoby nie posiadające legalnego umocowania,
• wzmocnienie nadzoru i egzekucji nad poprawnością wykonywania przez zleceniobiorców
umów zawartych z b. Ministrem Przekształceń Własnościowych,
• egzekwowanie w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przez jego przedstawicieli,
kodeksowych terminów odbywania walnych zgromadzeń i ich zwoływania przez zarządy,
• wprowadzenie w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku okresowej kontroli realizacji zawartych
umów cywilnoprawnych,
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• utrzymanie, przez Zarząd Stoczni Gdańskiej w upadłości, w należytym stanie technicznymi
mienia Stoczni przewidzianego do zaoferowania potencjalnym inwestorom w celu
wynegocjowania najkorzystniejszych warunków sprzedaży.
Zgromadzone jednak, w trakcie niniejszej kontroli informacje, uprawdopodobniają
ocenę, że koszt restrukturyzacji Stoczni Gdańskiej byłby znacznie niższy od skutków
zaniechania tych działań. Mając powyższe na względzie, Rząd powinien - w ocenie Izby wyciągnąć wnioski ze skutków nietrafnych decyzji i zaniechań działań kolejnych rządów
wobec przemysłu stoczniowego, a zwłaszcza wobec Stoczni Gdańskiej.
W świetle ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, stwierdzono potrzebę:
• Podsumowania przez Rząd skutków decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej, a następnie jej
upadłości,

w

szczególności

wywiązywania

się

reprezentantów

Skarbu

Państwa

z obowiązków właścicielskich (na dzień dzisiejszy ponad 60% akcji).
• Polecenia przez Prezesa Rady Ministrów wykonania rachunku związanego z upadłością
Stoczni Gdańskiej SA i kosztów likwidacji przedsiębiorstwa Spółki, w porównaniu
z zadłużeniem i kosztami jej dalszego, nawet ograniczonego funkcjonowania.
• Zobowiązania właściwych ministrów do stałego dokonywania i przedstawiania Rządowi ocen
stanu poszczególnych sektorów gospodarki i skutków ekonomicznych przyjmowanych
rozwiązań, tak aby nie mogło dojść w przyszłości do wieloletniego zaniechania
podejmowania decyzji, jak to miało miejsce w przypadku sektora stoczniowego, w tym
Stoczni Gdańskiej. Tempo wprowadzania w życie nowych rozwiązań winno być również
dostosowane

do aktualnych potrzeb gospodarki, uwzględniając także te jej sektory i

przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa ma dominujące udziały, jak w przypadku Stoczni
Gdańskiej.
• Dokończenia wprowadzanych przez Rząd rozwiązań systemowych dla przemysłu
okrętowego, łącznie z wydaniem stosownych aktów wykonawczych.

*

*

*

*

Minister Skarbu Państwa poinformował, że uwagi i wnioski Najwyższej Izby Kontroli
będą wykorzystane w celu wzmocnienia nadzoru ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa nad
poprawnością wykonania w przyszłości umów w zakresie prywatyzacji spółek Skarbu

154
Państwa, a także Ministerstwo obejmie szczególnie stosownym nadzorem spółki z udziałem
Skarbu Państwa zagrożone upadłością.
Wojewoda Gdański odpowiadając na wystąpienie pokontrolne, poinformował
o poleceniu wprowadzenia do regulaminu Urzędu Wojewódzkiego zadania dotyczącego
kontroli realizacji umów cywilno-prawnych oraz o zobowiązaniu wszystkich jednostek do
przestrzegania Instrukcji Kancelaryjnej i okresowych kontroli jej realizacji.

Wyniki kontroli gospodarki finansowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Celem kontroli, przeprowadzonej na zlecenie Prezydium Sejmu RP, było dokonanie
oceny efektów działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie pozyskiwania
i wykorzystania środków finansowych na realizację zadań statutowych, ze szczególnym
uwzględnieniem skuteczności pomocy udzielonej przez Agencję Zakładom Przemysłu
Ciągnikowego „Ursus”.
Kontrolę przeprowadzono w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie oraz
Zakładach Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" w Warszawie.

*

*
W wyniku kontroli, negatywnie oceniono nieterminowe egzekwowanie przez Agencję

Rozwoju Przemysłu S.A. należności za pomoc udzielaną podmiotom przy opracowywaniu
programów restrukturyzacyjnych oraz za działalność likwidacyjną podmiotów, a także
wskazano na zmniejszenie efektywności inwestycji Agencji na rynku pieniężnym. Mając na
uwadze ustalenia kontroli, NIK krytycznie oceniła fakt wykorzystania ponad 70% pierwszej
transzy pożyczki w kwocie 12 mln zł udzielonej w zakresie pomocy finansowej Zakładom
Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. ze środków
EFSAL, na inne cele niż określono w uchwale Rady Ministrów i w sposób sprzeczny z zawartą
umową pożyczki. Mimo negatywnej oceny sposobu wykorzystania tych środków przez Zespół
powołany przez Ministra Przemysłu i Handlu, uruchomiono kolejną transzę pożyczki.
W badanym okresie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) osiągnęła znaczący
przyrost wartości swojego majątku. Na dzień 31 grudnia 1995 r. łączna suma aktywów
wyniosła 621,8 mln zł (o 85 % więcej niż na koniec 1994 r.), natomiast w 1996 r. aktywa
wzrosły do kwoty 774,9 mln zł, tj. o 25 % w stosunku do 1995 r. W strukturze majątku
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w obydwu latach dominowały: trwały majątek finansowy (długookresowo zainwestowane
środki finansowe), który stanowił ponad 50 % wartości aktywów oraz majątek obrotowy
(zwłaszcza należności i krótkoterminowe papiery wartościowe) stanowiące ok. 39% wartości
aktywów. Co najmniej 8 % łącznych przychodów Agencji w 1995 r. i 15 % w 1996 r.
stanowiły wpływy z dotacji budżetowej oraz spłaty rat kapitałowych z tytułu udzielonych
pożyczek ze środków EFSAL.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie pod względem gospodarności oceniła
nieterminowe egzekwowanie od podmiotów gospodarczych należności ARP S.A. za pomoc
udzieloną

tym

podmiotom

przy

opracowywaniu

programów

restrukturyzacyjnych,

finansowanych ze środków PHARE. Dotyczyło to 7 spośród 12 dłużników Agencji, którzy
zalegali z płatnościami na kwoty od 9,7 tys. zł do 29,3 tys. zł, przez okres od 3 do 21
miesięcy. Przyczyną powyższego stanu rzeczy było opóźnione informowanie przez
pracowników nadzorujących prace merytoryczne (tzw. liderzy projektów) Departamentu
Finansowo-Księgowego ARP S.A. o datach ukończenia poszczególnych etapów prac, tj.
o terminach płatności.
W ARP S.A. odnotowano wzrost skali udzielanych pożyczek dla podmiotów
gospodarczych ze 155,5 mln zł w latach 1991-1994 do 318,5 mln zł w latach 1995-1996,
tj. o 104,9 %. Pożyczkobiorcami Agencji - zgodnie z celami statutowymi ARP S.A. - były
głównie podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, przechodzące proces
restrukturyzacji. Konsekwencją prowadzenia działalności pożyczkowej w obszarze dużego
ryzyka, była znaczna skala umorzeń wierzytelności (55 % sumy uzyskanych spłat) oraz
wysoki, sięgający 33 % udział pożyczek trudnych (których spłata jest zagrożona) w łącznej
kwocie należności Agencji z tego tytułu.
Agencja prowadziła działalność likwidacyjną podmiotów gospodarczych w sposób nie
zapewniający pokrycia kosztów uzyskiwanymi przychodami. Wg stanu na dzień 31 grudnia
1996 r. do wyegzekwowania od likwidowanych podmiotów pozostawały należności w
kwocie 562 tys. zł, pomimo dokonanych umorzeń w wysokości 558 tys. zł. Przychody ARP
S.A. nie wystarczały nawet na pokrycie całości wynagrodzeń należnych pełnomocnikom
Agencji jako likwidatorom. Różnicę w kwocie 193 tys. zł ARP S.A. pokryła z własnych
środków. Powyższa sytuacja była konsekwencją niewłaściwej organizacji działań
likwidacyjnych i braku nadzoru Agencji nad ich przebiegiem.
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ARP S.A. - zgodnie ze statutowymi zadaniami - zaangażowała do dnia 31 grudnia
1996 r. ponad 9,5 mln zł w działalność wspierającą regionalne procesy restrukturyzacyjne.
Kapitał ten w praktyce nie przynosił Agencji dochodu w postaci dywidendy.
W badanym okresie ARP S.A. zaangażowała prawie 38,4 mln zł w organizację
Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu. Wykorzystując możliwości wynikające z § 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1995 r. w sprawie ustanowienia SSE EuroPARK MIELEC, ARP S.A. w 1995 r. zmniejszyła podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych o kwotę 19,6 mln zł planowaną do zainwestowania w Strefę
w 1996 r. W ten sposób ARP S.A. przejściowo, tj. do czasu wydatkowania tej kwoty
(w 1996 r.) zmniejszyła swoje zobowiązania podatkowe wobec budżetu.
ARP S.A. objęła - głównie w drodze konwersji wierzytelności - akcje bądź udziały
w pozagiełdowych spółkach prawa handlowego - wartości nominalnej prawie 119 mln zł
(wg stanu na 31 grudnia 1996 r.). Trudna sytuacja finansowa tych spółek przesądzała o
niskiej wartości rynkowej udziałów i akcji, a więc wpływała negatywnie na zyskowność ich
obrotem. W 1996 r. ARP S.A. odnotowała drastyczny spadek rentowności obrotu akcjami i
udziałami spółek pozagiełdowych do 2,8 % z 62 % osiągniętych w 1995 r. Kwota odpisów z
tytułu trwałej utraty wartości posiadanych akcji i udziałów osiągnęła poziom 19,8 mln zł, tj.
16,7 % łącznej wartości portfela w 1996 r.
W 1996 r. odnotowano w ARP S.A. zmniejszenie się efektywności inwestycji na
rynku pieniężnym, w tym zwłaszcza w papiery wartościowe, których oprocentowanie
powiązane było ze wskaźnikiem inflacji. Spadała też rentowność obrotu akcjami notowanymi
na giełdzie (z 27,3 % w 1995 r. do 13,6 %w 1996 r.). Wzrósł ponadto udział transakcji
zakończonych stratą w ogólnej ich liczbie (z 18 % w 1995 r. do ponad 31 % w 1996 r.).
Począwszy od 1991 r. Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” otrzymały ze
środków własnych ARP S.A. lub za jej pośrednictwem pomoc bezzwrotną

w kwocie

341,3 tys. zł i 1748,9 tys. ECU, pożyczki na łączną sumę blisko 22 mln zł oraz poręczenia
kredytów na kwotę 17,7 mln dolarów amerykańskich.

Z kwoty blisko 10 mln zł, otrzymanej przez ZPC „Ursus” od ARP S.A. w formie 4
pożyczek ze środków własnych, Zakłady wydatkowały niezgodnie z przeznaczeniem ponad
700 tys. zł (ok. 7 %). Kwotę tę przeznaczono przede wszystkim na wynagrodzenia dla
pracowników, zamiast na zakup materiałów. Pod względem gospodarności negatywnie
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oceniono fakt, iż pomimo naruszenia przez pożyczkobiorcę postanowień jednej z umów
pożyczki na kwotę 3 mln zł Agencja nie zażądała natychmiastowej jej spłaty. Żadna
z powyższych 4 pożyczek nie została spłacona w całości. Wierzytelności Agencji z tego
tytułu objęte zostały sądowym postępowaniem układowym a następnie bankowym
postępowaniem ugodowym (6,4 mln zł). Z tej kwoty na mocy ugody, umorzeniu podlegało 90
% tj. 5,9 mln zł.
Niezgodnie z przeznaczeniem, a więc z naruszeniem postanowień uchwały Rady
Ministrów nr 94/95 z dnia 18 lipca 1995 r. oraz postanowień umowy pożyczki zawartej
z ARP S.A., Zakłady wydatkowały ponad 70 % z I transzy pożyczki EFSAL w kwocie
12.000 tys. zł. Sfinansowane z tych środków przedsięwzięcia nie mieściło się w wykazie
przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do sfinansowania ze środków EFSAL.
Również w tym przypadku Agencja nie skorzystała z prawa odstąpienia od umowy
i postawienia wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności.
Powołany przez Ministra Przemysłu i Handlu Zespół oceniający i monitorujący
wydatkowanie środków pożyczki EFSAL przez ZPC „Ursus”, pomimo kilkukrotnego
wyrażenia negatywnej oceny sposobu wykorzystania środków I transzy, wnioskował
o uruchomienie kolejnych transz. Pieniądze pierwszej raty II transzy na wniosek Ministra
Przemysłu i Handlu zostały przez Ministra Finansów przekazane na konto ARP S.A.
Naruszało to postanowienia cyt. uchwały Rady Ministrów, która uwarunkowała uruchamianie
kolejnych transz od uzyskania pozytywnej oceny sposobu wydatkowania wcześniej
otrzymanych środków.
ZPC „Ursus” nierzetelnie wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec ARP S.A.
wynikających z umów zawartych w celu

zabezpieczenia udzielonego przez Agencję

poręczenia zaciągniętych kredytów bankowych na łączną kwotę 17.700 tys. dolarów
amerykańskich. Nierzetelność ta polegała na nieterminowym dokonywaniu przelewów
wierzytelności i opóźnionym składaniu przewidzianych umowami sprawozdań i informacji.
ARP S.A. konsekwentnie, aczkolwiek dopiero po 10 miesiącach, wyegzekwowała od ZPC
„Ursus” pełną realizację postanowień umowy.

*

*

*

Na tle ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli uznała za konieczne podjęcie przez
Zarząd ARP S.A. następujących działań:
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• wyegzekwowanie od liderów projektów finansowanych ze środków pomocowych obowiązku
współpracy z Departamentem Finansowo-Księgowym w celu terminowego windykowania
należności Agencji,
• wyeliminowanie przypadków występowania o uruchomienie środków EFSAL przed
spełnieniem przez pożyczkobiorcę warunków otrzymania pierwszej lub kolejnych transz
pożyczki, określonych w umowie zawartej z ARP S.A.,
• usprawnienie przebiegu i wzmocnienie nadzoru nad przebiegiem postępowań likwidacyjnych
podmiotów gospodarczych w celu ograniczenia kosztów ich prowadzenia,
• prowadzenie wnikliwego monitorowania skali i opłacalności inwestycji w poszczególne
instrumenty rynku pieniężnego pod kątem ich wpływu na ogólne wyniki finansowe Agencji,
• pełne wyegzekwowanie od ZPC „Ursus” realizacji postanowień umów zawartych z ARP
S.A.,
• wprowadzenie w systemie zasilania przez ARP S.A. Zakładów „Ursus” środkami pożyczki
EFSAL zmian zapobiegających wydatkowaniu tych środków niezgodnie z przeznaczeniem
(np. poprzez uzależnienie dokonywanych płatności od uzyskania wcześniejszej akceptacji
wydatków przez ARP S.A.).
Ponadto NIK, podkreślając niedopuszczalność naruszania obowiązującego prawa,
wnioskowała do Ministra Skarbu Państwa o egzekwowanie zgodnego z obowiązującymi
unormowaniami prawnymi wydatkowania środków budżetowych EFSAL.
W związku z ustaleniami kontroli, które wykazały, że część środków pożyczki EFSAL
wykorzystana została przez URSUS z naruszeniem uchwały RM z dnia 18 lipca 1995 r.
w sprawie udzielania pomocy ze środków budżetowych EFSAL na wsparcie restrukturyzacji
i osłony likwidacji przedsiębiorstw, NIK wnioskowała do Ministra Finansów o wstrzymanie
uruchomienia dwóch transz pożyczki ze środków EFSAL.

*

*

*

*

Minister Finansów w czerwcu 1997 roku przesłał wniosek NIK o wstrzymanie na
rzecz ZPC „Ursus” dwóch transz pożyczki ze środków EFSAL Ministrowi Skarbu. Pismem
z lipca 1997 r. skierowanym do prezesa NIK - Minister Skarbu stwierdził, iż nie wydaje się
uzasadnione wstrzymanie kolejnych transz pożyczki dla ZPC „Ursus” oraz wystąpienie
o zmianę uchwały Rady Ministrów, prowadzącą do rozszerzenia zakresu przeznaczenia
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pożyczki. Stwierdził natomiast, że konieczne jest zaostrzenie kontroli wydatkowania przez
ZPC „Ursus” dalszych transz pożyczki. W odpowiedzi Prezes NIK podtrzymał swój wniosek,
iż uruchomienie kolejnych transz pożyczki powinno nastąpić po dokonaniu nowelizacji
uchwały Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1995 r. Wniosek nie został zrealizowany.
Prezes ARP S.A. powiadomił, w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, o przyjęciu
wniosków do realizacji. Nie zgodził się jedynie z wnioskiem dotyczącym ewentualnego
odstąpienia od umowy pożyczki ze środków EFSAL zawartej z ZPC „Ursus” wskazując, że
rozwiązanie to pozbawiłoby Zakłady dopływu środków finansowych niezbędnych do
kontynuacji procesu restrukturyzacji. Podniósł również, że takie rozwiązanie nie byłoby
korzystne dla Agencji, zwłaszcza w kontekście pełnionej przez nią funkcji restrukturyzatora,
a także stwierdził, że pozbawienie ZPC „Ursus” istotnej puli środków finansowych
przeznaczonych na rozwój mogłoby przyczynić się do porażki całego przedsięwzięcia
dotyczącego naprawy tych Zakładów.

Wyniki kontroli działalności Fabryki Porcelany „Wałbrzych” S.A. w Wałbrzychu
Kontrola doraźna została podjęta na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Celem kontroli było ustalenie przyczyn powtarzających się konfliktów pomiędzy
statutowymi władzami Fabryki a Związkami Zawodowymi w niej działającymi, jak również
zbadanie zasadności zarzutów niegospodarności i działania na szkodę Fabryki stawianych jej
władzom.

*

*
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, prywatyzacja Spółki Porcelana „Wałbrzych” S.A.

w Wałbrzychu nie była przedsięwzięciem udanym. W miejsce otrzymanej tytułem zapłaty za
akcje kwoty 831,3 tys. zł, Skarb Państwa stracił potencjalnie korzyści tylko z tytułu
wygaszenia należności uwłaszczeniowych w wysokości 2.344,5 tys. zł. Ponadto dokonany
wybór inwestora strategicznego nie tylko nie przyniósł przewidzianych w umowie nakładów
inwestycyjnych na kwotę 1.200 tys. zł, ale spowodował, iż rzeczywiste efekty Fabryki
obciążyła rażąco wysoka kwota 940,8 tys. zł z tytułu pobranego wynagrodzenia przez
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członków Rady Nadzorczej, a także zrodził stały konflikt załogi z organami statutowymi
Spółki.
Nabywca akcji Fabryki - Spółka „S and K Holding Ltd.” przekształcona we wrześniu
1992 r. w Spółkę Akcyjną „S and K Holding joint stock company” posiadająca 332.500 akcji,
tj. 70% wszystkich akcji Fabryki Porcelany „Wałbrzych” S.A., decydowała w praktyce
o podejmowaniu większości uchwał i decyzji, w tym tak kontrowersyjnych, jak uchwały
dotyczące wysokości wynagrodzeń miesięcznych wypłacanych członkom Rady Nadzorczej.
Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała wysokość wynagrodzeń miesięcznych prezesa
Rady Nadzorczej Spółki Porcelana „Wałbrzych” S.A. na kwotę stanowiącą równowartość
15 tys. USD, wiceprezesów - 8 tys. USD, sekretarza - 2 tys. USD, a pozostałych członków
Rady Nadzorczej po 1 tys. USD.
Mimo że Minister Przekształceń Własnościowych, jako przedstawiciel Skarbu
Państwa, wniósł we wrześniu 1992 r. pozew do sądu o unieważnienie uchwały nr 7 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z sierpnia 1992 r. ustalającej powyższe wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej nie przeszkodziło to jednak w pobraniu przez członków Rady
Nadzorczej, tylko w 1992 r. wynagrodzeń w łącznej wysokości 201,3 tys. zł, w tym przez
przewodniczącego Rady 89,2 tys. zł. Pomimo iż wyrokiem Sądu Wojewódzkiego
w Wałbrzychu z dnia 25 stycznia 1993 r. unieważniono przedmiotową uchwałę, to zgodnie
z treścią postanowienia Sądu, opublikowaną 2 czerwca 1993 r., brak było podstaw do
żądania od członków Rady Nadzorczej zwrotu pobranego wynagrodzenia.

W miejsce uchylonej przez Sąd uchwały, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (przy
sprzeciwach

przedstawiciela

Skarbu

Państwa)

podejmowało

kolejne

uchwały

(np. 31.03.1993 r. i 18.03.1994 r.), sankcjonujące wysokość wypłaconych wynagrodzeń na
poziomie uchylonej uchwały nr 7, określające nową ich wysokość obniżającą wprawdzie ich
wielkość, w tym dla przewodniczącego RN z 15 tys. USD do 12 tys. USD miesięcznie,
ale i tak pozwalające na wypłacenie w 1993 r. dalszych 440,4 tys. zł, w tym
przewodniczącemu Rady Nadzorczej 191,1 tys. zł. Tym sposobem inwestując w kupno
Fabryki kwotę 831,3 tys. zł firma „S and K Holding Ltd” w okresie od września 1992 r. do
grudnia 1993 r. uzyskała w postaci wynagrodzeń jej reprezentantów w Radzie Nadzorczej
kwotę 571,4 tys. zł i dalsze 369,4 tys. zł w trzech kolejnych latach - łącznie 940,8 tys. zł.
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Najwyższa Izba Kontroli ustaliła także, że Minister Przekształceń Własnościowych
dokonując sprzedaży akcji za łączną kwotę 831,3 tys. zł, tj. połowę ich wartości nominalnej,
wziął pod uwagę ciążące na Fabryce zobowiązania uwłaszczeniowe w wysokości
1.855,7 tys. zł, zwiększone następnie - już po sprzedaży akcji - o kwotę 564,6 tys. zł, wobec
ujawnienia nie ujętych w pierwotnej decyzji uwłaszczeniowej 36 obiektów wybudowanych ze
środków Skarbu Państwa.
Pomimo okoliczności przedstawionych wyżej, Wojewoda Wałbrzyski decyzją
nr GK.VIII.7228/52/92/95 z dnia 11 października 1995 r. wygasił należności z tytułu
odpłatnego nabycia majątku Skarbu Państwa w łącznej wysokości 2.420,3 tys. zł.
W uzasadnieniu podjętej decyzji powołano się na przepisy art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
7 października 1992 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości, które to przepisy wygaszały z mocy prawa zobowiązania
uwłaszczeniowe jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, powstałych z przekształcenia
przedsiębiorstw państwowych do dnia wejścia w życie ustawy. Ponieważ Fabryka Porcelany
„Wałbrzych” S.A. - zgodnie z umową kupna-sprzedaży akcji z 19.08.1992 r. przestała być
z tym dniem jednoosobową spółką Skarbu Państwa, przedmiotowa decyzja Wojewody
Wałbrzyskiego była nielegalna.
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dopiero po upływie blisko
2 lat odpowiedziało na odwołanie Fabryki od decyzji Wojewody Wałbrzyskiego. Natomiast
na pismo Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z lutego 1996 r. w sprawie zajęcia
stanowiska odnośnie zwrotu Fabryce kwoty 75,8 tys. zł wpłaconej w marcu 1993 r. jako
równowartość częściowej zapłaty za nabycie prawa własności budynków i gruntów tak
MGPiB, jak i utworzony z dniem 1 stycznia 1997 r. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
nie udzieliły żadnej odpowiedzi do dnia 10 stycznia 1997 r.
Wyniki kontroli realizacji warunków umowy kupna-sprzedaży akcji Fabryki
wykazały, że nabywca (firma „S and K Holding ...”) nie wywiązał się z obowiązku
określonego w § 8 pkt 3 umowy, dotyczącego poniesienia do końca roku 1994 nakładów
inwestycyjnych w Fabryce na cele modernizacyjne w wysokości 1.200 tys. zł. Stwierdzono
bowiem, iż finansowanie prowadzonych w Fabryce inwestycji następowało z jej środków
własnych, a na inwestycję modernizacyjną np. piec komorowy Fabryka zaciągnęła kredyt
bankowy w wysokości 1.500 tys. zł.
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Stwierdzono, że realizacja warunku wynikającego z § 8 pkt 3 umowy kupnasprzedaży w zakresie nakładów inwestycyjnych przez firmę „S and K Holding ...” stanowiła w czasie kontroli - przedmiot sporu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej, który wszczął stosowną procedurę w październiku 1996 r. Stroną powodową w
tej sprawie był Minister Przekształceń Własnościowych, któremu jednak należało postawić
zarzut zwłoki w działaniu. Mimo iż umowa kupna-sprzedaży akcji nakładała na kupującego
obowiązek wywiązania się z warunków umowy w zakresie poniesienia do końca 1994 r.
nakładów inwestycyjnych w Fabryce na cele modernizacyjne w wysokości 1.200 tys. zł,
to Ministerstwo dopiero 30 września 1996 r. wystąpiło do firmy „S and K Holding ...”
z pozwem o zapłatę 120 tys. zł stanowiącej sankcję za niewywiązanie się ze zobowiązań
umownych w tym zakresie.
Wykazano, że w 1995 r. Fabryka poniosła straty na całokształcie działalności
w wysokości 2.446,3 tys. zł, a za 9 miesięcy 1996 r. w kwocie 340,6 tys. zł. Przyczyny
niezadowalającej sytuacji ekonomiczno-finansowej Fabryki, zwłaszcza w 1995 r. były
wielorakie. Do szczególnie istotnych należało zaliczyć: niestabilny stan kadrowy zarządu
Fabryki (zawieranie umów na krótkie 3-miesięczne okresy, skutkujące częstymi zmianami
w składzie osobowym); napiętą sytuację strajkową spowodowaną sporem zbiorowym między
załogą a zarządem, głównie z przyczyn płacowych; spadek eksportu (m.in. wskutek
niepewnej sytuacji w Fabryce kontrahenci rezygnowali z zamówień); ponoszenie wysokich przekraczających przychody finansowe - kosztów finansowych (łącznie na kwotę
1.620 tys. zł), w tym z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów (na kwotę 956,1 tys. zł); stratę
na działalności operacyjnej (na kwotę 827 tys. zł); wzrost zapasów i należności wskutek
zmniejszenia sprzedaży i trudności z windykacją należności; pogorszenie płynności
finansowej.
Nie bez znaczenia na sytuację finansową Fabryki była niekorzystna współpraca ze
Spółką „Branda-Poland”, z którą Fabryka zawarła w styczniu 1995 r. umowę wyłączności na
sprzedaż wyrobów Fabryki na rynek krajowy.
Zarząd Fabryki rekomendując Spółkę „Branda-Poland” (której jedynym udziałowcem
była „Branda International Corporation” Spółka Akcyjna w Panamie) wskazywał na
korzystne dla firmy rozwiązania wynikające z jednego wiarygodnego odbiorcy. Tymczasem,
ten rzekomo godny wiary odbiorca, zarejestrowany został 14 dni wcześniej od dnia
rekomendacji (7.12.1994 r.), a już w 2 miesiące po podjęciu współpracy z Fabryką, nie
zapłacił jej kwoty 414 tys. zł tytułem zobowiązań za dostarczone wyroby. W następstwie
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dokonanych kompensat, w tym drogą przejęcia środków transportu od dłużnika,
zobowiązania Spółki „Branda-Poland” wobec Fabryki zmniejszyły się - do czasu zakończenia
kontroli - do kwoty 335,2 tys. zł.
Szereg działań organów statutowych Fabryki podejmowanych było wprawdzie
zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale ich celowość i racjonalność mogły budzić
określone wątpliwości, a z punktu widzenia załogi Fabryki mogły stanowić potencjalne
przyczyny konfliktów. Do takich kontrowersyjnych działań zaliczyć należało służbowe
podróże zagraniczne członków Rady Nadzorczej. Łącznie od sierpnia 1994 r. do sierpnia
1996 r. koszty podróży zagranicznych członków Rady Nadzorczej zamknęły się sumą
39,9 tys. zł. Kwota ta jako wyłączona z kosztów uzyskania przychodu i włączona do
opodatkowania, pomniejszyła wynik finansowy Fabryki.
Za przejaw niegospodarności uznać należało zakup samolotu ZLIN 142 SP FOX.
Choć z wyjaśnienia złożonego w toku kontroli wynikało, że zakupu tego dokonano w celu
obniżenia kosztów transportu ponoszonych przez Fabrykę z tytułu podróży służbowych
członków jej organów statutowych, to ostatecznie samolot ten został odsprzedany. Mimo,
iż cena odsprzedaży w wysokości 80,4 tys. zł przewyższała cenę zakupu o 24,4 tys. zł, to
jednak uwzględniając różnicę czasową między poniesieniem kosztów (23.09.1994 r.)
a sprzedażą samolotu (30.12.1994 r.) wykazany zysk został zniwelowany kwotą odsetek
zapłaconych przez Fabrykę z tytułu nieuregulowanych w tym czasie zobowiązań, również
budżetowych.

*

*

*

Na podstawie ustaleń kontroli, NIK skierowała wnioski pod adresem:
Ministra Skarbu Państwa o:
• dołożenie wszelkiej staranności podczas reprezentowania interesów Skarbu Państwa w sporze
ze Spółką „S and K Holding ...” przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie
Gospodarczej o poniesienie nakładów inwestycyjnych na modernizację Fabryki,
• rozważenie celowości utrzymywania mniejszościowego pakietu akcji Fabryki Porcelany
„Wałbrzych” S.A. w Wałbrzychu,
Prezesa Zarządu Fabryki o:
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• wyeliminowanie strat na działalności Fabryki, poprzez m.in.: stałą intensyfikację sprzedaży
produkowanych wyrobów, bieżącą racjonalizację kosztów własnych oraz skuteczną
windykację należności od kontrahentów, w tym od Spółki „Branda-Poland”,
• wdrożenie i przestrzeganie w praktycznej działalności Fabryki porozumienia z organizacjami
Związków Zawodowych zawartego w dniu 13.11.1996 r..
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o:
• rozważenie - w świetle przesłanek art. 156 § 1 pkt 2 Kpa - kwestii stwierdzenia nieważności
decyzji Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 11.10.1995 r. w sprawie wygaszenia należności
budżetowych w łącznej wysokości 2.420,3 tys. zł,
• ścisłe przestrzeganie terminów wyznaczonych do załatwienia spraw określonych w art. 35
i 36 Kpa i w związku z tym niezwłoczne i jednoznaczne zajęcie stanowiska w przedmiocie
spornej kwoty 75,8 tys. zł wpłaconej przez Fabrykę Porcelany „Wałbrzych” S.A.
w Wałbrzychu, jako część raty uwłaszczeniowej.

*

*

*

*

Z otrzymanych informacji o stanie realizacji wniosków pokontrolnych wynika, że:
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej uznał roszczenia Skarbu Państwa
i wyrokiem z 29 marca 1997 r. zasądził na rzecz Skarbu Państwa 120 tys. zł plus odsetki.
W związku z odwołaniem się Fabryki - sprawa pozostaje w toku.
Podjęta

została

analiza

celowości

utrzymywania

przez

Skarb

Państwa

mniejszościowego pakietu akcji Fabryki.
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta w dniu 11 marca 1997 r. wszczął
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Wałbrzyskiego
dotyczącej wygaszenia zobowiązań budżetowych, ciążących na Fabryce. Decyzja
w przedmiotowej sprawie została unieważniona w dniu 29 lipca 1997 r., przy czym z uwagi
na odwołanie Fabryki - sprawa pozostaje w toku.

Wyniki kontroli wybranych zagadnień działalności Zakładów Produkcji Skórzanej
„FOSKO” Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Skarżysku Kamiennej
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Najwyższa Izba Kontroli, z inicjatywy Pani Urszuli Pająk Posła na Sejm RP,
przeprowadziła kontrolę wybranych zagadnień dotyczących działalności Zakładów Produkcji
Skórzanej „FOSKO” Sp. z o.o. (Spółka „FOSKO”) utworzonych z wydzielonej części
Skarżyskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „FOSKO” (Zakłady „FOSKO”) w Skarżysku
Kamiennej.
Ze względu na dokonane ustalenia w wyniku kontroli w Spółce „FOSKO”
przeprowadzona została także kontrola Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej
w zakresie wybranych zagadnień dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi.
Celem kontroli było zbadanie m.in.:
- uwarunkowań organizacyjno-prawnych dotyczących utworzenia Spółki „FOSKO”,
- zasad powoływania i odwoływania członków Zarządu Spółki,
- wysokości wynagrodzeń pobieranych przez kierownictwo Spółki „FOSKO”,
- sytuacji finansowej Spółki „FOSKO”,
- rzetelności udokumentowania operacji finansowych,
- udziału środków samorządowych Urzędu Miejskiego w finansowaniu bieżącej działalności
Spółki „FOSKO”.

*

*
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, zasadniczymi przyczynami trudności finansowo-

produkcyjnych Spółki „FOSKO” były nielegane, niegospodarne i nierzetelne działania
podejmowane przez Prezesa Zarządu oraz członków dyrekcji Spółki „FOSKO”,
a w szczególności: nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, brak konsekwencji
w realizacji programu naprawczego Zakładów „FOSKO”, niewłaściwe gospodarowanie
składnikami majątkowymi, nawiązanie współpracy z nierzetelnymi partnerami.
We wrześniu 1994 r. Prezes Zarządu Spółki „FOSKO” oraz Zarządca Komisaryczny
Zakładów „FOSKO” podpisali z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie umowę
o przystąpieniu Spółki do długu Zakładów „FOSKO” w łącznej kwocie 441,5 tys. zł. Wyżej
wymieniona umowa, która zobowiązywała do solidarnej spłaty pożyczki, stanowiła jeden
z elementów przyjętego w 1994 r. programu naprawczego Zakładów „FOSKO”. Ustalenia
kontroli wykazały, że pozostałe elementy tego programu nie zostały zrealizowane. Nie
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zostało przeprowadzone przez Spółkę „FOSKO” postępowanie ugodowe w celu obniżenia
zobowiązań przejętych od Zakładów „FOSKO”. Spółka nie uzyskała zakładanej w programie
naprawczym pożyczki (2.000.000 zł) ze środków EFSAL na finansowanie bieżącej
działalności. Nie osiągnięto także planowanych efektów ekonomicznych - zamiast
planowanego zysku, Spółka „FOSKO” uzyskała w latach 1995-1996 ujemny wynik
finansowy. Wykazana w sprawozdaniu F-01 za 8 miesięcy 1996 r. strata brutto w wysokości
227,2 tys. zł nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Dopiero po uwzględnieniu przez nowo
powołany Zarząd Spółki rzeczywistych wyników finansowych za 1995 r. oraz za 8 miesięcy
1996 r., strata brutto została skorygowana do kwoty 2.935,4 tys. zł.
W grudniu 1995 r. członkowie Dyrekcji Spółki „FOSKO” działając nielegalnie,
wprowadzili do obrotu kasowego, a następnie wykorzystywali poza ewidencją księgową do
bieżących rozliczeń finansowych kwotę 46.554 zł. Stanowiło to naruszenie przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1994 r.
o działalności gospodarczej.
Z naruszeniem kryterium legalności i rzetelności prowadzone były w 1996 r. operacje
finansowe związane z udzieleniem Spółce „FOSKO” pożyczek ze środków Urzędu
Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej. Ustalono, że kasjer Spółki „FOSKO” na polecenie
Prezesa Zarządu, będącego zarazem Przewodniczącym Rady Miasta Skarżysko-Kamienna,
zrealizował trzy czeki (wystawione przez Urząd Miejski) na łączną kwotę 119.000 zł. Środki
te nie zostały zaksięgowane na przychody Spółki „FOSKO”, a dyspozycje co do ich
wydatkowania przekazywali Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny. Część środków w kwocie
73.000 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego przez kasjera Spółki „FOSKO”,
a pozostałą kwotę w wysokości 46.000 zł zwróciły osoby nie zatrudnione w Spółce.
Przeprowadzanie powyższych operacji finansowych bez ujawniania ich w ewidencji
księgowej stanowiło naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości.
Biorąc pod uwagę kryterium legalności i gospodarności, NIK w ramach działalności
Spółki „FOSKO” stwierdziła nieprawidłowości związane z wydzierżawieniem Zakładu
Produkcyjnego w Skarżysku-Kamiennej - „Przedsiębiorstwu Handlowemu Pieh-Jankowska”.
Umowa dzierżawy była zawarta nielegalnie, z uwagi na brak zgody syndyka masy
upadłościowej Zakładów „FOSKO”, któremu jako reprezentantowi właściciela całego
majątku przysługiwały uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki „FOSKO”.
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Przekazanie 22% majątku trwałego Spółki było działaniem niegospodarnym, gdyż
nastąpiło bez ekonomicznego uzasadnienia i na bardzo niekorzystnych warunkach. M.innymi
w umowie zapisana została możliwość poddzierżawiania. Wykorzystując ten punkt umowy
P.H. Pieh-Jankowska poddzierżawiło Zakład przy ul. Paryskiej - Spółce Cywilnej „Jano”.
W wyniku kontroli stwierdzono, że dzierżawca nie wywiązywał się z zawartej umowy i nie
płacił należnego czynszu. Według stanu na dzień 25 lutego 1997 r. zaległości w opłatach
wynosiły 52.800 zł.
Jako nielegalne i nierzetelne zostały ocenione dokumenty kasowe sporządzone w dniu
2 września 1996 r. na polecenie Prezesa Zarządu Spółki „FOSKO”, odwołanego ze
stanowiska w dniu 29 sierpnia 1996 r. Stwierdzono, że w tym dniu sporządzone zostały
dowody kasowe przyjęcia od „P.H. Pieh-Jankowska” kwoty 36.221 zł, a także dowody
wypłaty wynagrodzeń, zaliczek, ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych oraz
nagród dla członków dyrekcji i Prezesa Zarządu, co nie miało pokrycia w rzeczywistości.
Jako niegospodarne i nierzetelne oceniono działania byłego kierownictwa Spółki
„FOSKO” w zakresie realizacji i rozliczania kosztów wyjazdów służbowych polegające na
ponoszeniu nieuzasadnionych kosztów wyjazdów służbowych, nierzetelności w rozliczaniu
czasu pracy oraz pobierania nienależnych zaliczek.

Księgi rachunkowe Spółki „FOSKO” były prowadzone nierzetelnie, a salda kont:
„należności” i „podatki” nie odzwierciedlały na koniec 1996 r. stanu rzeczywistego.
Nie prowadzono bieżącej analizy sald wynikających z rozliczeń z poszczególnymi
kontrahentami (obowiązek ten wynikał z ustawy o rachunkowości) oraz mało skutecznie
egzekwowano należności z tytułu sprzedawanego obuwia. Na powyższe nieprawidłowości
wpłynął m.in. brak instrukcji obiegu dokumentów, a także nie określenie zakresów czynności
dla poszczególnych pracowników i kierowników komórek funkcjonalnych.

*

*

*

W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli
wnioskowała do Prezesa Zarządu Spółki „FOSKO” o:
• podjęcie negocjacji z wierzycielami Spółki w celu zmniejszenia zadłużenia i poprawienia
bieżącej sytuacji finansowej,
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• uzgodnienie sald rozliczeniowych z kontrahentami oraz wyegzekwowanie należności,
• rzetelne prowadzenie ewidencji księgowo-finansowej,
• zwiększenie nadzoru nad pracą komórek funkcjonalnych m.in. w zakresie przestrzegania
przepisów ustawy o rachunkowości, zawierania umów z kontrahentami, przestrzegania zasad
gospodarki magazynowej,
• wyegzekwowanie od S.C. „Jano” zwrotu bezpodstawnie przekazanej kwoty 36.240 zł, a od
„P.H. Pieh-Jankowska” kwoty 52.800 zł z tytułu zaległych rat czynszowych,
Natomiast do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna wnioskowano o podjęcie
działań zmierzających do:
• gospodarowania środkami budżetowymi miasta, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o
samorządzie terytorialnym,
• prawidłowego funkcjonowania służb odpowiedzialnych za gospodarkę środkami pieniężnymi,
• zwiększenia skuteczności nadzoru i kontroli nad gospodarką środkami pieniężnymi,
• pełnego rozliczenia operacji finansowych, związanych z udzielonymi pożyczkami Spółce
„FOSKO”,
• przestrzegania obowiązku opiniowania umów, skutkujących zobowiązaniami finansowymi,
przez radcę prawnego.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK w Zakładach Produkcji Skórzanej
„FOSKO” Sp. z o.o.:
• uzgodniono salda rozliczeniowe z odbiorcami obuwia i innymi kontrahentami za wyjątkiem
wzajemnych roszczeń z firmą „Pieh-Jankowska” (trwa postępowanie sądowe),
• podjęto działania zmierzające do zapewnienia rzetelnego prowadzenia ewidencji księgowej,
• wprowadzono

zmiany

kadrowe,

uporządkowano

zakresy

czynności

pracowników,

wprowadzono instrukcję o gospodarce kasowej, ustalono zasady zawierania umów
z kontrahentami,
• dokonano potrącenia kwoty 128.039 zł z wierzytelności „P.H. Pieh-Jankowska”, sprawę
zwrotu przez s.c. „Jano” kwoty 36.240 zł skierowano do sądu.
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Natomiast Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, w odpowiedzi na wystąpienie
pokontrolne poinformował, że:
• na bieżąco przestrzegana jest zasada gospodarowania środkami budżetowymi zgodnie
z ustawą o samorządzie terytorialnym i Statutem Miasta,
• zarządzeniem Prezydenta Miasta wprowadzono zasadę wystawiania i realizowania czeków
wyłącznie przez osoby zatrudnione na stanowisku kasjera,
• zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta zostało utworzone (od 1.08.1997 r.) stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej,
• przeprowadzono rozliczenie wszystkich operacji finansowych związanych z udzielonymi
pożyczkami na rzecz ZPS „FOSKO” Sp. z o.o. i stwierdzono, że wszystkie środki zostały
zwrócone,
• wprowadzono zasadę ścisłego ewidencjonowania w Wydziale Organizacyjnym wszystkich
umów zawieranych przez Zarząd Miasta i bezwzględnego podpisywania ich przez radcę
prawnego.
Ponadto, po ujawnieniu w wyniku kontroli Spółki „FOSKO” i Urzędu Miasta faktów
uprawdopodobniających popełnienie przestępstw, w listopadzie 1997 r. NIK przesłała
w pierwszym przypadku zawiadomienie o przestępstwach z art. 199, 200, 206 i 266 kk., art.
300 § 1 i 302 kh - dotyczące prezesa, dwóch członków zarządu, dyrektora generalnego
(a zarazem prokurenta) i dwóch pracowników spółki oraz w drugim przypadku,
zawiadomienie o przestępstwach z art. 1 § 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, art.
200, 205 i 246 kk - dotyczące prezydenta oraz zastępcy skarbnika miasta.

Wyniki kontroli funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sferze obrotu energią
elektryczną oraz obsługi indywidualnych odbiorców energii elektrycznej
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny - pod względem
legalności, celowości, gospodarności i rzetelności - działalności podmiotów uczestniczących
w obrocie energią elektryczną. W szczególności zostały poddane ocenie efektywność
produkcji i warunki sprzedaży energii elektrycznej przez elektrownie i elektrociepłownie,
warunki zakupu i sprzedaży energii elektrycznej przez zakłady energetyczne, działalność
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Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA (PSE SA) w obrocie hurtowym energią elektryczną
i jakość obsługi odbiorców indywidualnych energii elektrycznej.
Kontrolę

przeprowadzono

w

8

przedsiębiorstwach

wytwarzających

energię

elektryczną, 10 zakładach energetycznych, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA oraz
w b. Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

*

*
W ocenie NIK, zasadniczym czynnikiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie

podmiotów gospodarczych w sferze hurtowego obrotu energią elektryczną był źle
zorganizowany system stanowienia cen, umożliwiający ukształtowanie się praktyki ich
ustalania, odbiegającej od określanych corocznie zasad. Wykorzystywanie w cenotwórstwie
możliwości administracyjnego wpływania na wyniki finansowe poszczególnych podmiotów
powodowało niestabilność warunków ich funkcjonowania. Zasadniczym kreatorem cen
urzędowych w hurtowym obrocie energią elektryczną, zamiast Ministra Przemysłu i Handlu,
były Polskie Sieci Energetyczne S.A. W kontrolowanych spółkach dystrybucyjnych
stwierdzono dostarczanie odbiorcom energii o niewłaściwej jakości, a także wzrost strat
energii w dystrybucji.
Wybrane do kontroli przedsiębiorstwa wytwórcze reprezentowały wszystkie rodzaje
elektrowni cieplnych. Stanowiły one 25% ogólnej liczby elektrowni zawodowych w Polsce,
a ich moc osiągalna stanowiła w 1995 r. 31% łącznej mocy osiągalnej energetyki zawodowej.
W grupie przedsiębiorstw dystrybucyjnych do kontroli wybrano 10 podmiotów, które
stanowiły 30% ogólnej liczby przedsiębiorstw dystrybucyjnych w Polsce.
Łączna moc zainstalowana w skontrolowanych przedsiębiorstwach stanowiła ok. 26 %
ogólnej mocy zainstalowanej w energetyce polskiej i utrzymywała się na stabilnym poziomie.
Moc osiągalna natomiast w kolejnych latach spadała - w 1995 r. o 1,5 % w stosunku do
1994 r. i o 3,1 % w ciągu 3 kwartałów 1996 r. w stosunku do analogicznego okresu 1995 r.
Spadek mocy osiągalnej był spowodowany prowadzeniem w elektrowniach prac
remontowych i modernizacyjnych.
Kontrolowani producenci energii osiągnęli w latach 1994 i 1995 r. wysoką dynamikę
wzrostu przychodów (nominalnych). W 1995 r. wyniosła ona 26% w porównaniu do roku
poprzedniego.

Przychody za 3 kw. 1996 r. stanowiły ponad 84 % przychodów 1995 r.

W nieco mniejszym stopniu wzrósł nominalny poziom kosztów. W 1995 r. przyrost ten
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wyniósł 24 % w stosunku do 1994 r. W ciągu 3 kwartałów 1996 r. koszty ogółem stanowiły
ponad 83 % kosztów łącznych 1995 r.
Kontrolowane przedsiębiorstwa wytwórcze w latach 1994-1995 osiągnęły zarówno
zysk brutto jak i netto. Zysk brutto w 1995 r. wzrósł o 37,2 % w stosunku do 1994 r. W ciągu
3 kwartałów 1996 r. osiągnął poziom 90,3 % zysku brutto za 1995 r. Wykazany został także
wzrost rentowności brutto z 11,7 % w 1994 r. do 12,7 % w 1995 r. i 13,6 % za 3 kw. 1996 r.
Poziom zysku i rentowności przedsiębiorstw wytwórczych był w dużej mierze konsekwencją
wzrostu przychodów wynikających ze sposobu kształtowania cen energii w obrocie
hurtowym.
Proces komercjalizacji podmiotów wytwórczych energetyki realizowany był
opieszale. Żaden ze zbadanych 8 podmiotów wytwórczych nie został przekształcony w
jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w terminie wyznaczonym w „Harmonogramie działań
w zakresie restrukturyzacji w podsektorach elektroenergetyki” przyjętym przez Radę
Ministrów w 1992 r., tj. do 31 grudnia 1992 r. (elektrownie pracujące na węglu brunatnym)
i 31 sierpnia 1993 r. (elektrownie spalające węgiel kamienny). Dwa spośród tych podmiotów
do czasu zakończenia kontroli miały nadal status przedsiębiorstw państwowych. W
3 skontrolowanych podmiotach nie prowadzono żadnych działań restrukturyzacyjnych
zmierzających do wyodrębnienia ze struktur organizacyjnych działalności pomocniczej.
W Ministerstwie Przemysłu i Handlu prace związane ze stanowieniem cen
urzędowych w hurtowym obrocie energią elektryczną nie były należycie przygotowane pod
względem organizacyjnym. Zespół Regulacji Elektroenergetyki, któremu powierzono to
zadanie,

nie

miał

możliwości

samodzielnego

wykonywania

niezbędnych

prac.

W konsekwencji, działania pracowników Ministerstwa sprowadzały się do parafowania treści
decyzji cenowych i załączników przekazanych przez PSE S.A. W okresie objętym kontrolą
Ministerstwo Przemysłu i Handlu nie prowadziło w podmiotach sektora elektroenergetyki
żadnej kontroli dotyczącej problematyki stanowienia cen.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Przemysłu i Handlu powierzył zbyt
szeroki zakres zadań Radzie ds. Cen Transferowych, która w założeniu miała być organem
doradczym. Decyzja powołująca Radę była wewnętrznie sprzeczna, albowiem z jednej strony
Rada miała być organem opiniodawczym i doradczym, z drugiej natomiast przypisano jej
obowiązki wykonawcze. Faktyczne prace związane z kalkulacją cen i przygotowywaniem
wniosków wykonywali pracownicy PSE S.A. Rola Rady ds. Cen Transferowych ograniczała
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się do zapoznawania się z przedłożonymi materiałami i wyrażania opinii w drodze
podejmowania uchwał.
Naruszeniem ustawy o przedsiębiorstwach państwowych było podjęcie przez Ministra
Przemysłu i Handlu decyzji nakładającej na podmioty uczestniczące w hurtowym obrocie
energią elektryczną obowiązku podpisania wielostronnej umowy z Fundacją „Energetyka
Polska” na świadczenie usług związanych m.in. z funkcjonowaniem Rady ds. Cen
Transferowych. Polecenie zawarcia umowy, w której jedną ze stron miało być
przedsiębiorstwo państwowe, nie znajdowało się w katalogu uprawnień władczych organu
założycielskiego wobec przedsiębiorstwa państwowego.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli organizacja procesu kształtowania cen
urzędowych w hurtowym obrocie energią elektryczną była nieprawidłowa. Zasadniczym
kreatorem tych cen, zamiast Ministra Przemysłu i Handlu były PSE S.A., a więc bezpośredni
uczestnik rynku ulokowany w najważniejszym miejscu systemu elektroenergetycznego.
Praktyka stanowienia cen polegała na wieloetapowej weryfikacji cen w trakcie i po
zakończeniu okresów obrachunkowych, co wymagało wydawania decyzji z mocą wsteczną.
Weryfikacja ta miała często charakter uznaniowy, a zmiany cen prowadziły do wyrównania
wyników ekonomiczno-finansowych podmiotów gorzej gospodarujących kosztem podmiotów
efektywnych.
Decyzje cenowe wydawane przez b. Ministra Przemysłu i Handlu obarczone były
wadą prawną, gdyż nie zawierały uzasadnienia faktycznego ani pouczenia o możliwości
odwołania, które są obligatoryjnym elementem decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 107
§ 1 kodeksu postępowania administracyjnego.
Minister Przemysłu i Handlu naruszył postanowienia art. 24 ustawy z dnia 26 lutego
1982 r. o cenach, ponieważ do dnia zakończenia kontroli nie przekazał do publikacji żadnego
ze stanowionych przez siebie wykazów urzędowych cen i opłat. Zgodnie z powyższym
przepisem ceny urzędowe ogłasza się w wydawanym przez Ministra Finansów Dzienniku
Urzędowym.
Pod względem gospodarności negatywnie oceniono fakt wzrastania w badanym
okresie udziału zobowiązań w przychodach PSE S.A. z tytułu zawartych kontraktów
długoterminowych z niektórymi wytwórcami energii i to w sytuacji pogarszających się
wyników ekonomicznych spółki. Udział ten w 1995 r. wyniósł 14,5% a plany na 1996 r.
i 1997 r. przewidywały odpowiednio 21,9% oraz 32,7%. Udział zobowiązań w przychodach
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przedsiębiorstwa uznaje się za bezpieczny, gdy nie przekracza 25%. Konsekwencją
zagrożenia stabilności ekonomicznej PSE S.A. było zaprzestanie podpisywania dalszych
kontraktów.
Pod względem celowości NIK negatywnie oceniła wprowadzenie od 1 maja 1995 r.
giełdowych zasad zakupu przez PSE S.A. energii elektrycznej od przedsiębiorstw
wytwórczych po cenach przez nie oferowanych. Stwierdzono bowiem sprzeczność pomiędzy
tymi

zasadami,

a

zobowiązaniami

PSE S.A.

wynikającymi

z

umów

średnio-

i długoterminowych zakupu energii po ustalonej cenie. Cena ofertowa (giełdowa) innego
wytwórcy mogła być bowiem niższa niż wynikająca z umowy, wskutek czego PSE S.A.,
zakupując energię po najniższej oferowanej cenie, nie były w stanie wywiązać się ze
zobowiązań umownych wobec wytwórców objętych umowami.
W latach 1994-1995 PSE S.A. naruszyła postanowienia art. 24 ust. 1 ustawy
o gospodarce energetycznej, sprzedając energię 5 spółkom dystrybucyjnym bez zawarcia
jakiejkolwiek umowy. Pozostałym spółkom sprzedawano energię na podstawie tzw.
porozumień lub umów przedwstępnych, nie spełniających wymogów określonych w art. 24
ust. 2 cyt. ustawy. Umowy średnioterminowe, które miały być zawierane od 1995 r.,
do 30 września 1996 r. podpisało tylko 8 spółek, a pozostałe odmówiły, ze względu na nie
odpowiadające im szczegółowe postanowienia.
Dokumentowanie faktycznych dostaw i odbiorów energii elektrycznej, w obrocie
pomiędzy PSE S.A. a spółkami dystrybucyjnymi, było nierzetelne oraz pozbawione bieżącej
kontroli statystyki tych obrotów. Różnice pomiędzy danymi dotyczącymi sprzedaży energii
przez PSE S.A. spółkom (wykazywanymi przez PSE S.A.) a wielkością zakupu energii od
PSE S.A. przez spółki (wykazywaną w sprawozdawczości statystycznej) sięgały od 6 %
w 1994 r. do 25 % w 3 kwartałach 1996 r.
Najwyższa Izba Kontroli ujawniła powierzchowność restrukturyzacji w zakładach
energetycznych. Ograniczała się ona do przekształcenia byłych przedsiębiorstw państwowych
w

jednoosobowe

spółki

Skarbu

Państwa.

Spośród

skontrolowanych

10

spółek

dystrybucyjnych tylko w 1 (Górnośląskie Zakłady Energetyczne) dokonano gruntownej
restrukturyzacji organizacyjnej. W jej wyniku Rejony Energetyczne przekształcono w spółki
z o.o., w których gminy posiadały udziały od 5% do 15%. Był to jedyny przykład
współdziałania spółek dystrybucyjnych z władzami samorządowymi oparty na relacjach
właścicielskich.

174
Kontrolowane spółki dystrybucyjne wykazały przyrost nominalnych przychodów w 1995 r. o 32 % większy niż w 1994 r., a w ciągu 3 kwartałów 1996 r. przychody wzrosły
o 26 % w porównaniu z 1995 r. W nieco mniejszym stopniu przyrastały koszty działalności
spółek. Indeks wzrostu 1995/1994 wyniósł 29 %, a w trzech kwartałach 1996 r. wzrósł
o 26,3 % w stosunku do 1995 r. W połowie kontrolowanych spółek w 1995 r. odnotowano
spadek kwoty zysku w stosunku do 1994 r. a w 4 spółkach wzrost. W jednej spółce zysk
utrzymał się na nie zmienionym poziomie. Wysoce zróżnicowane były wykazane
indywidualne wskaźniki rentowności brutto. W 1994 r. wynosiły od 1,8 % do 10,7 %;
w 1995 r. od 2,4 % do 9 % a w 3 kw. 1996 r. od 0,3 % do 11,4 %. Na wartość zysku
i rentowność przedsiębiorstw dystrybucyjnych miały wpływ głównie urzędowe ceny energii
detalicznej dla odbiorców oraz sposób kształtowania cen energii w obrocie hurtowym
(nabywanej od PSE S.A.).
We wszystkich kontrolowanych spółkach dystrybucyjnych stwierdzono dostarczanie
odbiorcom energii o niewłaściwej jakości, tzn. o napięciu zaniżonym w stosunku do
parametrów określonych w § 4 ust. 1 zarządzenia Ministra Energetyki i Energii Atomowej
z dnia 3 maja 1978 r. (poniżej dopuszczalnych 198 V na terenach wiejskich i 209 V
w miastach). Energię o niewłaściwej jakości otrzymywało w poszczególnych spółkach prawie
10%

ogólnej

liczby

odbiorców.

Podstawowymi

przyczynami

były

przestarzałość

technologiczna urządzeń i ich niewłaściwa eksploatacja, w tym zwłaszcza nierównomierne
obciążenie

poszczególnych

faz

(przewodów),

możliwe

do

usunięcia

w

drodze

bezinwestycyjnej.
Łączne straty energii w dystrybucji w skali kraju wzrosły w 1995 r. w porównaniu do
1990 r. o ponad 5,7 punkta procentowego. Wskaźnik strat w 1990 roku wyniósł
8,88 %, a w 1995 roku 14,65 %. Zmniejszenie strat energii w 1995 roku do wielkości
z 1990 roku pozwoliłoby na zmniejszenie kosztów wytwarzania o ok. 435 mln zł. Przy
sprzedaży nadwyżki straconej energii odbiorcom, energetyka uzyskałaby dodatkowe wpływy
w wysokości 853 mln zł. Do przyczyn powyższego stanu należały zaniedbania eksploatacyjne
sieci i urządzeń, a także niepełne wykonywanie zaplanowanych zamierzeń remontowych
i modernizacyjnych.
Rejony Energetyczne Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. nierzetelnie
wykazywały w wewnętrznej sprawozdawczości wielkość posiadanych wierzytelności wobec
odbiorców energii. Czynnikiem sprzyjającym nierzetelności był brak wewnętrznych
uregulowań odnośnie zasad sporządzania meldunków o zadłużeniu przy jednoczesnym
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przyjmowaniu danych sprawozdawczych w tym zakresie jako podstawy oceny pracy służb
handlowych i elementu systemu premiowania członków zarządów spółek - Rejonów
Energetycznych.
Negatywnie oceniono brak tendencji rozwojowych lokalnych rynków energii
elektrycznej, pomimo korzystnej relacji cen. Średnia cena 1 MWh energii na tych rynkach
była przeciętnie o 35% niższa niż płacona PSE S.A. Pomimo to w badanym okresie udział
zakupów energii przez poszczególne spółki dystrybucyjne na rynku lokalnym w stosunku do
ogólnej ilości zakupionej energii nie przekraczał 1,2%.
W kontrolowanych spółkach dystrybucyjnych nie było jednolitego sposobu
postępowania z reklamacjami odbiorców dotyczącymi jakości i ciągłości dostaw energii.
Rejestracja tych spraw i ich kwalifikowanie było na tyle zróżnicowane, że uzyskane w toku
kontroli dane nie były w ogóle porównywalne. Przykładowo w 1995 r. w ewidencji
zgłaszanych usterek w Rejonie Energetycznym Inowrocław odnotowano prawie 8,5 tys.
zgłoszeń podczas gdy w Rejonie Energetycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim w całym
badanym okresie zarejestrowano tylko 2 skargi.
W toku kontroli stwierdzono uszczuplenia na rzecz budżetu w łącznej kwocie
62.598 zł. Kwota uszczupleń budżetu stanowiła nie zapłacony przez Górnośląski Zakład
Energetyczny SA podatek dochodowy (wraz z odsetkami). Uszczuplenie powstało ze
względu na nieprawidłowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat poniesionych
przez ten Zakład w związku z utworzeniem spółek. Kwotą opłat obciążono utworzone spółki.

*

*

*

Najwyższa Izba Kontroli uznała za celowe realizację przez Ministra Gospodarki
wynikających z ustaleń kontroli następujących wniosków:
• precyzyjnego określenia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych, o których
mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne, w tym poziomu dopuszczalnych strat
sieciowych, przy określaniu szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf,
• wyeliminowania z zasad kształtowania cen na energię, obowiązujących do czasu nowego ich
określenia, mechanizmów powodujących wydawanie decyzji cenowych z mocą wsteczną,
• ustalenia zadań i kompetencji Rady ds. Cen Transferowych w Elektroenergetyce w sposób nie
naruszający kompetencji i obowiązków Prezesa Urzędu Regulacji Elektroenergetyki,

176

• spowodowania przeprowadzenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. analizy
i weryfikacji zawartych kontraktów długoterminowych pod kątem zapewnienia ich zgodności
z zasadami kształtowania cen na moc i energię wynikającymi z ustawy Prawo energetyczne
oraz możliwościami ekonomicznymi spółki,
• określenia precyzyjnych zasad gromadzenia i metod kontroli stanu zapasów paliw
w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej,
• wykorzystania ustawowego upoważnienia (art. 9 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne) w celu
pobudzenia rozwoju lokalnych rynków energii elektrycznej i innych niż systemowe źródeł
pozyskiwania tej energii przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią
elektryczną.
Niezależnie od powyższego Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Skarbu
o spowodowanie w ramach nadzoru właścicielskiego:
• przestrzegania przez podmioty gospodarcze elektroenergetyki rzetelności sporządzania
sprawozdań statystycznych w zakresie obrotów energią elektryczną i poziomu strat energii
elektrycznej,
• ujednolicenia trybu ewidencjonowania i załatwiania skarg odbiorców dotyczących dostaw
energii elektrycznej,
• przeanalizowania pod kątem celowości i gospodarności inwestycji kapitałowych dokonanych
przez podmioty sektora elektroenergetyki.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Minister Gospodarki poinformował, że
ustalenia dokonane w toku kontroli i wnioski z nich płynące zostaną wykorzystane w toku
dalszych prac urzędu nad systemem regulacji podsektora elektroenergetyki.
Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli została poinformowana o podjęciu prac nad
projektem zarządzenia Ministra Gospodarki mającego ustalić procedury związane z zasadami
i trybem sporządzania wniosku o zmianę wewnętrznych cen energii elektrycznej.
Wniosek dotyczący zaniechania ustalalnia cen z mocą wsteczną został zrealizowany,
bowiem zaprzestano wydawania tego rodzaju decyzji.
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Wyniki kontroli gospodarki środkami trwałymi w państwowych podmiotach
gospodarczych
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie w wybranych
państwowych podmiotach gospodarczych oceny stopnia dostosowania gospodarki środkami
trwałymi do warunków rynkowych. W szczególności ocenione zostały decyzje i działania
podejmowane w tych podmiotach, a dotyczące kształtowania wielkości i struktury zasobu
środków trwałych, administrowania tym zasobem, racjonalnego wykorzystywania środków
trwałych i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym.
Skontrolowano 39 państwowych podmiotów gospodarczych, które w okresie
rozpoczęcia kontroli posiadały status przedsiębiorstw państwowych. Podstawowym kryterium
doboru jednostek była średnia wielkość przedsiębiorstwa (minimum 100 zatrudnionych) oraz
wysoka wartość środków trwałych przypadająca na jednego zatrudnionego (minimum
20 tys. zł). Ponadto, dla zachowania reprezentatywności dobierano przedsiębiorstwa, dla
których organami założycielskimi byli zarówno wojewodowie jak i ministrowie.

*

*
Wyniki kontroli wykazały, że badane państwowe podmioty gospodarcze w sposób

powolny dostosowywały sposób gospodarowania środkami trwałymi do wymogów
współczesnej gospodarki rynkowej. Zdecydował o tym głównie mały zakres pozyskiwania
nowoczesnych środków trwałych, zmniejszenie skali ich modernizacji oraz powolne tempo
pozbywania się zbędnych i wyeksploatowanych składników majątkowych.
W latach 1994 - I półrocze 1996 r. wystąpiły zmiany w strukturze rodzajowej środków
trwałych będących w dyspozycji badanych przedsiębiorstw. W strukturze rodzajowej
środków trwałych w I połowie 1996 r. przeważać zaczęły aktywne składniki majątku
trwałego (maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu), co wynikało z zastosowania
dla maszyn i urządzeń wyższych wskaźników przeliczeniowych przy aktualizacji wyceny
środków trwałych oraz z wysokiego udziału (75,7%) aktywnych składników majątku
trwałego w wartości przyjętych z inwestycji środków trwałych.
Negatywnym zjawiskiem występującym w badanych przedsiębiorstwach było
postępujące zużycie środków trwałych. Przeciętny wskaźnik umorzenia środków trwałych
w całej grupie badanych podmiotów wzrósł z 59,1 % do 70,6%, a dla maszyn i urządzeń
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z 83,8 % do 90,7%. Udział całkowicie umorzonych maszyn i urządzeń w ich globalnej
wartości brutto zwiększył się z 60,4 % do 73,5 %. Średni wiek zainstalowanych maszyn
i urządzeń w czerwcu 1996 r. sięgał 19 lat.
Na bardzo niskim poziomie kształtował się przeciętny wskaźnik rocznej amortyzacji
maszyn i urządzeń, który ponadto obniżył się z 4,4 % w 1994 r. do 2,4 % w pierwszej
połowie 1996 r. W praktyce uniemożliwiało to zaspokojenie pilnych potrzeb odtworzeniowomodernizacyjnych tych przedsiębiorstw.
W kontrolowanych przedsiębiorstwach odnotowano zmniejszenie wartości przyjętych
z inwestycji środków trwałych. Z 38 do 33 zmniejszyła się liczba podmiotów pozyskujących
tą drogą środki trwałe. Zmniejszała się także skala modernizacji już eksploatowanych
środków trwałych. Przyrost wartości brutto środków trwałych z tytułu poniesionych nakładów
modernizacyjnych wyniósł w badanym okresie łącznie 3,9 mln zł, co stanowiło zaledwie
0,9% globalnej wartości brutto środków trwałych kontrolowanej grupy przedsiębiorstw.
Wskazywało

to

na

występowanie

negatywnego

zjawiska

spowolniania

procesów

unowocześniania środków trwałych.
Środki przeznaczone na cele inwestycyjne i modernizacyjne w kontrolowanych
podmiotach stanowiły przeciętnie 75 % stosunkowo niewielkich kwot pochodzących
z odpisów amortyzacyjnych. Wskazywało to na bariery finansowe tych przedsiębiorstw oraz
na dominację w ich gospodarce celów krótkookresowych. W dłuższym okresie czasu
postępowanie to może spowodować pogłębienie regresu w procesach odtworzeniowych
i modernizacyjnych, co może osłabić konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i utrudni
integrację Polski z Unią Europejską.
Praktycznie wszystkie podmioty objęte kontrolą, posiadały w badanym okresie zbędne
środki trwałe oraz podejmowały działania mające na celu ograniczenie ich zasobu.
Najczęściej stosowano sprzedaż, a następnie likwidację, nieodpłatne przekazanie innym
podmiotom oraz wnoszenie do spółek prawa handlowego w postaci aportu. W 16
kontrolowanych

przedsiębiorstwach

stwierdzono

naruszanie

zasad

bądź

procedur

obowiązujących przy sprzedaży środków trwałych. W 5 przedsiębiorstwach naruszenie
powyższych

przepisów

prawnych

polegało

na

bezpodstawnym

odstąpieniu

od

zorganizowania przetargu na sprzedaż łącznie 25 środków trwałych (głównie maszyn,
urządzeń i środków transportu), za które uzyskano około 235 tys. zł.
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W 10 podmiotach wystąpiły negatywne skutki finansowe, do których doprowadziło
nieprawidłowe ustalanie cen wywoławczych na przetargach oraz zbywanie środków trwałych
za cenę niższą od wywoławczej (na przetargu), a także poniżej 1/2 ceny oszacowania
ruchomości i 2/3 ceny oszacowania nieruchomości (po nieskutecznym przetargu). Skutki te
wynikały ze sprzedaży środków trwałych po cenach niższych od ich minimalnego poziomu.
Łączna kwota tych różnic wyniosła prawie 460 tys. zł, co stanowiło 4,1 % sumy przychodów
ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych w powyższych podmiotach, w okresie objętym
kontrolą. W 4 przedsiębiorstwach dokonano sprzedaży 9 środków trwałych bez zgody rad
pracowniczych.
Bez

wymaganej

ustawami

o

samorządzie

załogi

przedsiębiorstwa

oraz

o przedsiębiorstwach państwowych zgody rad pracowniczych i organów założycielskich,
w 6 przedsiębiorstwach dokonano nieodpłatnego przekazania środków trwałych lub
wniesienia ich do spółek prawa handlowego w postaci aportu o łącznej wartości brutto
wynoszącej 813 tys. zł.
W 15 skontrolowanych podmiotach stwierdzono naruszenie - wynikających z ustawy
o rachunkowości - zasad prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych. Polegały one
najczęściej na braku dowodów księgowych stwierdzających przychód lub rozchód środków
trwałych, niewłaściwym sporządzeniem takich dowodów, nieterminowym dokonywaniu
zapisów na kontach księgowych. Nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym
zakresie spowodowało wystąpienie różnic inwentaryzacyjnych w 13 przedsiębiorstwach.
W 11 podmiotach okresowe inwentaryzacje

środków trwałych prowadzono w sposób

odbiegający od zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Polegały one na
nieprzestrzeganiu obowiązującej częstotliwości ich przeprowadzania, nieobejmowaniu spisem
wszystkich środków trwałych, niedotrzymywaniu obowiązujących terminów rozliczania
ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.
W 16 badanych podmiotach nie przestrzegano nałożonego ustawą - Prawo budowlane obowiązku poddawania obiektów budowlanych systematycznej kontroli stanu technicznego,
a w 25 jednostkach nie prowadzono - bądź prowadzono nierzetelnie - wymaganą ustawą
dokumentację tych obiektów. Miało to pośredni wpływ na stwierdzony w trakcie kontroli zły
stan techniczny tych środków trwałych.
W 5 przedsiębiorstwach nie dopełniono przewidzianego ustawą o dozorze
technicznym obowiązku uzyskiwania zgody właściwego organu na eksploatację bądź
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przeróbkę

środków

trwałych

podlegających

dozorowi

technicznemu.

W

15

przedsiębiorstwach stwierdzono ponadto, że organy Państwowej Inspekcji Pracy wydawały
nakazy wstrzymania eksploatacji niektórych maszyn i urządzeń z powodu ich złego stanu
technicznego, zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników.
W niskim stopniu badane przedsiębiorstwa korzystały z możliwości dobrowolnego
ubezpieczania środków trwałych. Łączna suma ubezpieczeń w całym kontrolowanym okresie
sięgała 60 % globalnej wartości brutto środków trwałych. W 9 przedsiębiorstwach
podejmowane w tym zakresie decyzje nosiły znamiona braku celowości bądź gospodarności.
Dotyczyły one przede wszystkim przerywania ciągłości ubezpieczenia, nie zawierania umów
ubezpieczenia sprzętu o wysokiej wartości bądź finansowania składek na ubezpieczenie
środków trwałych będących własnością innych podmiotów.
W gospodarce remontowo-konserwacyjnej badanych podmiotów ograniczano
częstotliwość i zakres remontów oraz redukowano zlecanie tych prac innym podmiotom.
Było to wynikiem przede wszystkim złej sytuacji finansowej oraz obiektywnego nadmiaru
środków trwałych w stosunku do produkcji wyznaczonej przez realny popyt.
Na niskim poziomie kształtowało się w badanym okresie wykorzystanie posiadanych
przez kontrolowane przedsiębiorstwa zasobów środków trwałych. Przeciętnie maszyny
i urządzenia eksploatowane były przez około połowę swojego nominalnego czasu pracy.
Czynnikiem pogłębiającym tę niekorzystną sytuację było utrzymywanie zbędnych a nie
zagospodarowanych środków trwałych.

Stwierdzone podczas kontroli uszczuplenia finansowe na rzecz budżetu państwa oraz
państwowych osób prawnych wyniosły łącznie 734,4 tys. zł, w tym z tytułu:
- nie uiszczonej kary na nieprzestrzeganie ustawy o badaniach i certyfikacji 247,3 tys. zł,
- sprzedaży środków trwałych poniżej cen minimalnych określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie zasad organizowania przetargu - 460 tys. zł,
- bezpodstawnego uiszczania przez kontrolowane przedsiębiorstwa opłat za inne podmioty
gospodarcze i osoby fizyczne (z tytułu ubezpieczeń majątkowych oraz użytkowania działek
pracowniczych i garaży) - 27,1 tys. zł.

*

*

*
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Przedstawione ustalenia kontroli wskazywały, że sytuacja w gospodarce środkami
trwałymi w państwowych podmiotach gospodarczych wymaga rozwiązań o charakterze
systemowym. Niewątpliwie zasadniczy wpływ na poprawę istniejącego stanu rzeczy mają
postępujące procesy prywatyzacyjne związane z dopływem kapitału. Niezależnie jednak od
powyższego - w ocenie Najwyższej Izby Kontroli - celowe byłoby:
• uelastycznienie zasad zbywania zbędnych środków trwałych oraz stworzenie możliwości
uiszczenia należności w ratach;
• zaangażowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w proces zagospodarowywania zbędnych
środków trwałych państwowych podmiotów gospodarczych, co wynika z zadań Agencji
określonych § 8 statutu ARP;
• bezwzględne wyciąganie przez organy założycielskie konsekwencji w stosunku do osób
odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów regulujących obrót środkami trwałymi,
bezpieczeństwo ich eksploatacji oraz prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych;
• zintensyfikowanie nadzoru ze strony Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji
Pracy i organów nadzoru budowlanego nad eksploatacją środków trwałych przez podmioty
gospodarcze.

*

*

*

*

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne skierowane do kontrolowanych
podmiotów poinformowano, że podjęto działania w celu niedopuszczenia do powtórzenia się
przypadków naruszania prawa oraz zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem
w zakresie ewidencji i eksploatacji środków trwałych, w tym zwłaszcza uporządkowania
ewidencji, przeprowadzenia i rozliczenia zaległych inwentaryzacji a także założenia
bądź uzupełnienia książek obiektu budowlanego.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika również, że zaktywizowano działalność służb
odpowiedzialnych za zagospodarowanie zbędnych składników majątkowych oraz za
bezpieczeństwo pracy i eksploatacji maszyn.
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Wyniki kontroli procesów zwrotu mienia Skarbu Państwa oddanego spółkom do
odpłatnego korzystania oraz zagospodarowania tego mienia w województwie
zielonogórskim
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny stopnia
zabezpieczenia przez organ sprawujący funkcje właścicielskie interesów Skarbu Państwa
w decyzjach dotyczących rozwiązania umów o oddanie na czas oznaczony do odpłatnego
korzystania

przedsiębiorstwa

lub

zorganizowanych

części

przedsiębiorstwa

oraz

w działaniach związanych z jego zwrotem i zagospodarowaniem.
Kontrolę przeprowadzono w: Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Przedsiębiorstwie Produkcji Elementów
Wielkopłytowych, Zielonogórskiej Giełdzie Rolno-Towarowej S.A., Zielonogórskim
Przedsiębiorstwie Handlowym.

*

*
W wyniku kontroli stwierdzono, że Skarb Państwa nie odzyskał wielu ruchomych

środków trwałych, na skutek wad występujących w konstruowaniu umów o oddanie mienia do
odpłatnego korzystania, w których nie przewidziano odrębnego uregulowania stosunków
między stronami, w okresie wypowiedzenia umów, a także na skutek braku uregulowań
przepisami ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych sposobu postępowania
organów sprawujących funkcje właścicielskie, w przypadku rozwiązania umów i zwrotu
mienia Skarbu Państwa oddanego do odpłatnego korzystania.
Spośród 18 umów o oddanie mienia do odpłatnego korzystania zawartych przez
Wojewodę Zielonogórskiego w latach 1991 - 1996 zostały rozwiązane 4, tj. 22%. W trzech
przypadkach nastąpiło to po wypowiedzeniu umów przez Wojewodę, wskutek zaprzestania
przez spółki płacenia zobowiązań za korzystanie z mienia. W jednym natomiast przypadku,
w którym wypowiedzenie umowy również znajdowało pełne uzasadnienie prawne
i ekonomiczne, jej rozwiązanie było konsekwencją ogłoszenia upadłości spółki. Zarząd tej
spółki wyprzedził bowiem zrealizowanie przez Wojewodę zamiaru wypowiedzenia umowy.
Sposób postępowania organów sprawujących funkcje właścicielskie w przypadku
rozwiązania umów i zwrotu mienia Skarbu Państwa oddanego spółkom do odpłatnego
korzystania

nie został uregulowany przepisami ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw

państwowych. Dopiero pod koniec pierwszego półrocza 1995 r., tj. po upływie prawie 5 lat
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od wejścia w życie ww. ustawy, Minister Przekształceń Własnościowych przekazał
ministrom i wojewodom swoją interpretację w tej kwestii.
Stanowisko Ministra nie usunęło trudności interpretacyjnych w odniesieniu do
majątku zwracanego przez spółki, z którymi
korzystania zawarto w 1991

umowy o oddanie mienia do odpłatnego

r. Wówczas bowiem, wskutek niedopracowania procedur

prywatyzacyjnych, dopuszczono do nieprzejęcia przez spółki - w rozumieniu art. 519

§2

kodeksu cywilnego - zobowiązań likwidowanych przedsiębiorstw. To zaś ograniczało
możliwości zastosowania się organów sprawujących funkcje właścicielskie do stanowiska
Ministra, według którego zwrotowi na rzecz Skarbu Państwa powinny podlegać wszelkie
składniki materialne i niematerialne przedsiębiorstw przejęte przez spółki do odpłatnego
korzystania, a także te nabyte przez spółki środki trwałe i obrotowe, którymi w procesie
gospodarowania zastąpiono odpowiednie składniki mienia przejęte przez spółki do
użytkowania.

Uwzględnienie takiej interpretacji przy zwrocie mienia, wobec wspomnianego wyżej
niezachowania określonych w kodeksie cywilnym warunków przejęcia
zlikwidowanych przedsiębiorstw, narażało Skarb Państwa na

zobowiązań

odzyskanie - w wyniku

rozwiązania ww. umów - majątku obciążonego wysokimi długami. Powyższe okoliczności
spowodowały, że pomimo korzystania przez spółki z wszystkiego co wchodziło w skład
przedsiębiorstw - w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego - Wojewoda ograniczył zakres
mienia podlegającego zwrotowi głównie do majątku trwałego wymienionego w załącznikach
do umów oraz do inwestycji trwale związanych z nieruchomościami.
Wskutek wad występujących w umowach o oddanie mienia do odpłatnego korzystania
zawartych w 1991 r., w których nie przewidywano odrębnego uregulowania stosunków
między stronami w okresie wypowiedzenia umów, Skarb Państwa nie odzyskiwał wielu
ruchomych środków trwałych. Umowami tymi zezwolono bowiem na zbywanie przez spółki bez zgody Wojewody - środków trwałych całkowicie zamortyzowanych lub nieprzydatnych
w prowadzonej działalności gospodarczej. Pod takimi pozorami spółki sprzedawały środki
trwałe

w okresie wypowiedzenia umów. Takie działania spółek, chociaż legalne, z punktu

widzenia realizacji celu, dla którego umowy zawarto, były bezzasadne. Sytuacja
ekonomiczna spółek i wypowiedzenie umów wymuszały bowiem zaprzestanie prowadzenia
przez nie działalności gospodarczej na bazie majątku przejętego do odpłatnego korzystania.
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Zagospodarowanie przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
mienia zwróconego przez spółki nie przebiegało sprawnie; pomimo upływu 16-20 miesięcy
od rozwiązania umów, na podstawie których spółki z niego korzystały, do zagospodarowania
pozostawała jeszcze - według stanu na 30.11.1996 r. - część mienia po 2 przedsiębiorstwach
o wartości (według cen oszacowania) 3,2 mln zł, tzn. 70%. Na długotrwałość procesów
zagospodarowania majątku wpłynęło m.in. przekazanie Agencji przez Wojewodę mienia po
2 przedsiębiorstwach z opóźnieniami, w stosunku do dat rozwiązania umów ze spółkami oraz
nieprzygotowanie organizacyjno-kadrowe Agencji do realizacji zadań w tym zakresie.
Wskutek niedociągnięć organizacyjnych przy przekazaniu Agencji mienia po ZPB
„NADODRZE” doszło do uszczuplenia wpływów Skarbu Państwa z tytułu dzierżawy
nieruchomości o prawie 74 tys. zł.
W działaniach służb Agencji związanych ze sprawowaniem zarządu mieniem miały
miejsce naruszenia prawa, oraz zasad racjonalnego i rzetelnego postępowania, które
wpływały ujemnie na efektywność zagospodarowania majątku. Do ważniejszych zaliczyć
należało nie egzekwowanie opłat od jednego z najemców pomieszczeń biurowomagazynowych

-

hurtowni

„ALVORADA”,

naruszanie

przepisów

o podatku

od

nieruchomości, wskutek czego zaniżono zobowiązania z tego tytułu o kwotę ponad 35 tys. zł.
Naruszenia prawa i zaniedbania w zakresie gospodarowania mieniem występowały
również w

PPEW „FADOM”, któremu Agencja - z mocy decyzji Wojewody -

wydzierżawiała większość mienia po ZPB „NADODRZE”. Przedsięwzięcie to, traktowane
jako przejściowe - do czasu przekształcenia PPEW „FADOM” w spółkę prawa handlowego zakończyło się niepowodzeniem. W rezultacie ww. przedsiębiorstwo, znajdujące się
w krytycznej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zalegało - według stanu na 15.10.1996 r. z zapłatą czynszu dzierżawnego w kwocie prawie 76 tys. zł.

*

*

*

W związku z ustaleniami kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do
Wojewody Zielonogórskiego o:
• doprowadzenie - w przypadku zawierania nowych umów o odpłatne korzystanie z mienia
Skarbu Państwa - do:
- przejmowania przez spółki zobowiązań przedsiębiorstw państwowych likwidowanych w celu
prywatyzacji z zachowaniem wymogów określonych w art. 519 §2 kc,
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- zamieszczania w ww. umowach zapisów ograniczających swobodę zbywania przez spółki
składników majątku trwałego do przypadków gospodarczo uzasadnionych i nie sprzecznych z
interesem Skarbu Państwa.
• w razie wypowiedzenia umów o odpłatne korzystanie z mienia:
- powierzanie czynności związanych z przejęciem i zagospodarowaniem zwracanego mienia z
odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty rozwiązania tych umów,
- precyzyjne określanie w umowach o zagospodarowanie mienia praw i obowiązków stron, w
szczególności dotyczących rozliczeń finansowych z tego tytułu.
• sprawowanie, bardziej skutecznego niż dotychczas, nadzoru właścicielskiego w zakresie
zarządzania i gospodarowania zwróconym mieniem.
Pod adresem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sformułowano
wnioski dotyczące:
• przyśpieszenia trwałego zagospodarowania

pozostałych jeszcze w zarządzie Agencji

składników mienia po dwóch przedsiębiorstwach,
• podjęcia przedsięwzięć organizacyjnych w celu usprawnienia zarządzania majątkiem
przejętym do zagospodarowania z uwzględnieniem: prowadzenia ewidencji przejętego
mienia,

dokumentowania

obrotów

poszczególnymi

składnikami

majątku,

ustalenia

i wdrożenia zasad obiegu i kontroli odnośnych dokumentów,
• zapobiegania naruszeniom prawa i zasad rzetelnego postępowania w działalności związanej z
zagospodarowaniem mienia poprzez odpowiedni dobór pracowników i sprawowanie
skutecznego nadzoru kierowniczego,
• wyegzekwowania należności z tytułu dzierżawy mienia.
Do

Zarządcy

Komisarycznego

Przedsiębiorstwa

Produkcji

Elementów

Wielkopłytowych „FADOM” wnioskowano o:
• przeprowadzenie inwentaryzacji, założenie ewidencji i rozliczenie się przedsiębiorstwa
z materiałów zabranych z magazynów po ZPB „NADODRZE”,
• zaprowadzenie ewidencji dzierżawionych składników mienia,
• wykonanie niezbędnych remontów w dzierżawionych obiektach,
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• zdyscyplinowanie

pracowników

odpowiedzialnych

za

powstanie

nieprawidłowości

stwierdzonych przez kontrolę NIK.

*

*

*

*

Wojewoda Zielonogórski poinformował o następujących działaniach w ramach
realizacji wniosków pokontrolnych:
• zapewnił, że przy oddawaniu mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania przez spółki,
będą przejmowane zobowiązania przedsiębiorstw państwowych likwidowanych w celu
prywatyzacji, w sposób zgodny z wymogami określonymi w kodeksie cywilnym,
• wprowadził zasadę, że zawierane umowy o oddawanie mienia do odpłatnego korzystania
będą zawierały postanowienia zobowiązują spółki do uzyskiwania zgody oddającego na
zbywanie środków trwałych,
• spowodował bieżące uzgadnianie zasad rozliczeń finansowych pomiędzy swoimi służbami a
jednostkami, którym zlecono zagospodarowanie mienia zwróconego przez spółki (m.in.
z Agencją Rozwoju Regionalnego),
• podjęto działania ukierunkowane na wyegzekwowanie od spółek „WODROL & PK”,
„NADODRZE” i „ELMET” należności Skarbu Państwa z tytułu

nieuzasadnionych

niedoborów środków trwałych.
Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizował wnioski pokontrolne
w następujący sposób:
• doprowadzono do sfinalizowania sprzedaży jednej z nieruchomości po ZPHAT „ELMET” w
Sulechowie i jednej po ZPB „NADODRZE” w Zielonej Górze,
• podjęto działania w celu wyegzekwowania należności związanych z zagospodarowaniem
mienia w kwocie około 20 tys. zł,
• uregulowano w całości zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze z tytułu
podatku od nieruchomości,
• zaakceptowano stanowisko Wojewody w przedmiocie spornej kwestii kosztów pośrednich
zagospodarowania mienia, co doprowadziło do ostatecznego rozliczenia mienia po PPUH
„INTERBUD”,
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• przedłożono Urzędowi Wojewódzkiemu rozliczenia zagospodarowania mienia

na dzień

31.12.1996 r.
• podjęto szereg przedsięwzięć organizacyjnych w celu usprawnienia funkcjonowania Agencji,
w tym zarządzania majątkiem przejętym do zagospodarowania, m.in. wprowadzono nową
strukturę organizacyjną (opartą na tzw. zarządzaniu projektami) i nowe zasady obiegu
dokumentów, a do prac związanych z zagospodarowaniem mienia zatrudniono pracownika o
wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.

Wyniki kontroli wpływu postępowania oddłużeniowego na sytuację finansowoekonomiczną podmiotów gospodarczych w województwie katowickim
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny przebiegu i skutków
zastosowania postępowania układowego i bankowego postępowania ugodowego oraz innych
form zmniejszenia zobowiązań finansowych podmiotów gospodarczych, a także ocena
wpływu tych działań na sytuację ekonomiczną badanych jednostek.
Do kontroli wybrano losowo 22 podmioty gospodarcze posiadające osobowość
prawną, prowadzących działalność na terenie województwa katowickiego, będące
przedsiębiorstwami państwowymi, jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa i ich
zakładami. Ponadto kontrole przeprowadzono w spółkach, w których Skarb Państwa posiadał
udziały lub akcje.

*

*
W ocenie NIK, stosowane procedury oddłużeniowe prowadziły do redukcji zadłużenia

największych i najmniej efektywnych gospodarczo podmiotów. Procesy oddłużeniowe
prowadzone głównie w trybie postępowania układowego i bankowego postępowania
ugodowego, były wspomagane w wydatny sposób przez zaangażowanie środków budżetowych
lub przez rezygnację z części dochodów budżetowych. Podejmowane działania oddłużeniowe,
których skutkiem była wprawdzie redukcja zadłużenia, nie wywołały jednak pożądanych
procesów restrukturyzacji, a nawet sprzyjały utrwalaniu funkcjonowania podmiotów słabo
dostosowanych do wymogów gospodarki rynkowej, a wspieranych działaniami o charakterze
administracyjnym.
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W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono, że w 6 jednostkach przeprowadzono redukcję
zobowiązań w drodze postępowania układowego, a w 2 w trybie bankowego postępowania
ugodowego. W latach 1994-1996 (trzy kwartały) wartość zobowiązań zmniejszono w tych
obydwu formach oddłużenia o 647 mln zł, z tego w postępowaniu układowym o 585 mln zł,
a w bankowym postępowaniu ugodowym o 62 mln zł. Przy zastosowaniu innych form
oddłużenia obejmujących zobowiązania publicznoprawne zostały one zmniejszone we
wszystkich skontrolowanych jednostkach o ok. 400 mln zł. Redukcja zobowiązań wyniosła
ogółem ponad 1.000 mln zł.
Przebieg postępowania układowego i bankowego postępowania ugodowego był
z reguły realizowany przez okres dłuższy niż 1 rok, co częściowo było spowodowane
trudnościami w przygotowaniu list wierzytelności przez oddłużane podmioty. Świadczyło to
o braku bieżącego uzgadniania przez służby księgowe tych podmiotów sald wierzytelności.
W toku realizacji układów oddłużeniowych miały miejsce działania sprzeczne
z postanowieniami art. 29 i art. 39 rozporządzenia Prezydenta RP prawo o postępowaniu
układowym,

polegające

na

regulowaniu,

po

rozpoczęciu

postępowania,

a

przed

uprawomocnieniem się układu, wierzytelności nim objętych. Zmieniano również bez zgody
sądu listę wierzytelności. Wystąpiły przypadki nie przestrzegania wymogu uzyskania zgody
nadzorcy sądowego przy rozporządzaniu majątkiem, co było sprzeczne z postanowieniami
art.28 cyt. prawa o postępowaniu układowym.
W ocenie kierowników wszystkich badanych jednostek, w których nastąpiła redukcja
zadłużenia w wyniku układu lub bankowego postępowania ugodowego, była ona wręcz
konieczna dla zapobieżenia ich upadłości. Jak jednak wynikało z ustaleń kontroli, w żadnym
wypadku oddłużenie nie było zasadniczym elementem uzyskania trwałej poprawy sytuacji
ekonomicznej podmiotu, którego zobowiązania zostały zredukowane. Oddłużone podmioty
ponosiły nadal straty z działalności podstawowej i we wszystkich przypadkach nastąpił
ponowny wzrost zobowiązań, nawet do poziomu wyższego niż przed zawarciem układu lub
ugody. Przyczyną tego był fakt, że osiągnięta w wyniku oddłużenia poprawa sytuacji
ekonomicznej nie spowodowała zmniejszenia strat ponoszonych na podstawowych formach
działalności bieżącej, tj. sprzedaży towarów i usług. Natomiast realizacja procesu oddłużania
w krótkich okresach czasu przyniosła dodatnie efekty w zakresie operacji finansowych.
Istotnym

elementem

podtrzymywania

funkcjonowania,

często

bardzo

mało

efektywnych, państwowych podmiotów gospodarczych była redystrybucja środków
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dokonywana przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, reprezentowane w zbiorze
badanych jednostek przez spółkę dystrybucyjną energii elektrycznej (Będziński Zakład
Elektroenergetyczny

S.A.)

i przedsiębiorstwo

gospodarki

wodnej

(Wojewódzkie

Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach). Obydwa wymienione przedsiębiorstwa
dopuszczały do powstawania przeterminowanych zobowiązań wielkich odbiorców, a także
częściowo

je

umarzały.

Stosowane

ulgi

były

rekompensowane

w systemie

cen

rozliczeniowych – bez względu na formalną podstawę ustalania – a także specjalnych umów
lub dotacji. Ponadto stwierdzono, że umorzenie przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Wodociągowe w Katowicach należności jednego z przedsiębiorstw było warunkiem
otrzymania dotacji od Wojewody Katowickiego na kontynuację budowy zbiornika wodnego
Dziećkowice, będącego inwestycją centralną.
W 3 skontrolowanych jednostkach redukowanie należności doprowadziło do
pogorszenia wyników finansowych i pociągnęło za sobą trudności ekonomiczne, nawet
pomimo silnej pozycji rynkowej niektórych z nich. Powstawały trudności w spłacie przez
wierzycieli własnych zobowiązań, co zmuszało ich do zaciągania kredytów bądź zapłaty
odsetek od zobowiązań przeterminowanych. Poprawa kondycji dłużników będąca, jak to
stwierdzono, okresowym zjawiskiem, nie wpłynęła na zwiększenie popytu na dostawy usług
i towarów wierzycieli.
Redukowanie zobowiązań publicznoprawnych stanowiło znaczny udział w oddłużeniu
dużych podmiotów gospodarczych będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w umorzeniu bądź odroczeniu spłaty
tych zobowiązań. Ustalono jednak, że podjęcie decyzji o zastosowaniu tego rodzaju ulg nie
było związane z wykorzystaniem możliwości skutecznego oddziaływania na dłużnika
mającego na celu poprawę jego sytuacji gospodarczej.
Dłużnicy opracowywali różnego rodzaju dokumenty programowe, mające na celu
wykazanie możliwości sanacji własnej sytuacji gospodarczej. Należało podkreślić, że dla
otwarcia postępowania układowego nie było obligatoryjnie wymagane przedstawianie
programu naprawczego. Nie stwierdzono, aby te dokumenty, przedstawiane w przypadku
układu na życzenie sądu, budziły zastrzeżenia zgłaszane w toku postępowań oddłużeniowych.
Z reguły uwzględniano w dokumentach programy, których realizacja nie miała większego
wpływu na wyniki finansowo-ekonomiczne, bądź przedsięwzięcia, które nie miały szans
zrealizowania.
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*

*

*

W związku z wynikami kontroli, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli celowym było:
• rozważenie przez Ministra Skarbu Państwa zasadności przygotowania nowelizacji prawa
o postępowaniu układowym poprzez wprowadzenie w art.19 §1, obowiązku dołączania przez
państwowe osoby prawne do podania o otwarcie postępowania układowego założeń
uzdrowienia gospodarki dłużnika,
• wzmożenie przez Ministra Skarbu Państwa i wojewodów nadzoru nad realizacją układów
i ugód oraz wykorzystaniem skutków innych działań ułatwiających spłatę zadłużenia bądź
jego redukcję, w państwowych podmiotach gospodarczych i podmiotach działających
z udziałem Skarbu Państwa,
• wykorzystywanie przez Ministra Skarbu Państwa, Ministra Finansów i wojewodów procesów
oddłużania prowadzonych z udziałem środków budżetowych do spowodowania działań
dłużników

wspomaganych tymi środkami, które by zmierzały do uzyskania przez nich

trwałej poprawy własnej sytuacji gospodarczo-finansowej,
• wzmożenie przez organy skarbowe kontroli nad przestrzeganiem przez oddłużane jednostki
obowiązujących przepisów określających zasady księgowego dokumentowania operacji
i skutków redukcji zadłużenia,
• wzmożenie nadzoru przez Ministra Finansów nad podejmowaniem i wykonywaniem decyzji
w sprawach zmniejszania zobowiązań publicznoprawnych oddłużanych podmiotów
gospodarczych.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych, ówczesny Wiceprezes Rady Ministrów
podzielił pogląd NIK o potrzebie nowelizowania prawa o postępowaniu układowym
i zobowiązał się w tym zakresie podjąć prace przygotowawcze. Nowelizacja tego prawa
powinna wg niego uwzględniać:
• wprowadzenie w art. 19 § 1 prawo o postępowaniu układowym, obowiązku dołączania przez
państwowe osoby prawne do podania o otwarcie postępowania układowego, założeń
uzdrowienia gospodarki dłużnika,
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• rozszerzenia kręgu wierzytelności objętych postępowaniem o wierzytelności Skarbu Państwa
dot. jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych,
• wprowadzenie możliwości konwersji wierzytelności na akcje (udziały) Skarbu Państwa
(analogicznie do postępowania ugodowego).
Zapewnił także o stworzeniu Ministerstwu Skarbu Państwa możliwości odmowy
komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego lub konwersji wierzytelności na akcje
w ramach postępowania układowego w przypadku, gdy analiza wniosku o dokonanie
komercjalizacji oraz propozycji układowych wykaże brak uzasadnienia ekonomicznego dla
planowanej operacji.

5) Finanse

Wyniki kontroli działalności Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w zakresie
poboru podatku od towarów i usług
Kontrolę przeprowadzono, uwzględniając propozycje Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu i Finansów Sejmu RP.
Celem kontroli było dokonanie oceny realizacji, przez kontrolowane jednostki zadań
określonych w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym w zakresie poboru podatku od towarów i usług, a w szczególności:
- organizacji przez Ministerstwo Finansów wprowadzania podatku od towarów i usług,
- niektórych aspektów funkcjonowania w praktyce przepisów dotyczących podatku od towarów
i usług,
- wykorzystania przez Ministra Finansów uprawnień do udzielania ulg i zwolnień z wpłat do
budżetu państwa należności z tytułu podatku od towarów i usług,
- osiągniętych przez budżet państwa wpływów z podatku od towarów i usług.
Badaniami objęto łącznie 39 jednostek, w tym Ministerstwo Finansów.

*

*
Pomimo pozytywnej oceny przygotowania i wdrożenia ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.

o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Izba uznała za potrzebne
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ograniczenie swobody uznania administracyjnego w sprawach ulg podatkowych udzielanych
na podstawie ustawy o zobowiązaniach podatkowych.
Rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę pozwoliły na przystosowanie w znacznym
stopniu polskiego systemu podatkowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii
Europejskiej, nie wpłynęły negatywnie na przebieg procesów gospodarczych, oraz - czego się
powszechnie obawiano - nie spowodowały dodatkowego wzrostu cen. Pozwoliły
równocześnie na systematyczny wzrost dochodów budżetu państwa z tego źródła dochodów.
Złożoność problematyki podatku od towarów i usług była przyczyną siedmiokrotnych
zmian ustawy w okresie czterech lat jej funkcjonowania.
W zakresie przepisów wykonawczych, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła przypadki
nieprzestrzegania zasad tworzenia prawa, zbyt krótkich terminów między ogłoszeniem aktu
normatywnego a datą jego wejścia w życie oraz wydawania ich z wcześniejszą mocą
obowiązującą od dnia ogłoszenia.
Do końca sierpnia 1997 r. Minister Finansów nie ogłosił tekstu jednolitego ustawy,
pomimo obowiązku sformułowanego w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
nowelizującej ustawę o tym podatku.
W okresie od 1993 r. (II półrocze) do 1996 r. Minister Finansów wydał 56 aktów
wykonawczych dotyczących podatku od towarów i usług, w tym 22 zarządzenia w sprawie
zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług. Najwyższa Izba Kontroli
stwierdziła, iż 18 z tych zarządzeń, wydano bez uprzedniego oszacowania ich skutków
finansowych. Było to niezgodne z procedurą wynikającą z uchwały Nr 20 Rady Ministrów
z dnia 12 lutego 1991 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów, wymagającą aby
uzasadnienie do projektu aktu normatywnego przedstawiało skutki finansowe związane
z wejściem aktu w życie.
Urzędy skarbowe przyznawały ulgi w podatku od towarów i usług również w wyniku
pism zalecających Ministerstwa Finansów. „Zalecenia” Ministerstwa Finansów w sprawie
ulg, zawarte w tych pismach, dotyczyły zarówno określonych imiennie podatników, jak też
całych grup podatników. Działania te Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako niezgodne
z prawem ingerowanie w tok postępowania podatkowego.
Wydawane - w oparciu o "zalecenia" Ministerstwa Finansów - decyzje o przyznaniu
ulgi podatkowej w postaci zaniechania ustalania i poboru oraz umorzenia zaległości
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w podatku od towarów i usług, z reguły nie były poprzedzone kontrolą źródłową u podatnika
wnoszącego o ulgę.
Akta poszczególnych spraw dotyczących decyzji o przyznaniu ulgi, w wielu
przypadkach, nie zawierały udokumentowania rozpoznania stanu faktycznego i okoliczności
mogących uzasadniać wniosek podatnika o przyznanie ulgi. Wiele decyzji nie spełniało także
wymogów formalnych określonych w art. 107 kpa (nie zawierało, m.in. uzasadnienia
faktycznego). Nieprawidłowości te stwierdzono w ponad połowie skontrolowanych urzędów.
Minister Finansów, w okresie od 23 sierpnia 1993 r. - do 19 grudnia 1994 r.,
4 decyzjami w sprawie wytycznych do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie
podatku od towarów i usług (Nr 5/ON z 23 sierpnia 1993 r., 2/ON z 28 lutego 1994 r., 6/ON
z 20 lipca 1994 r. i 8/ON z 19 grudnia 1994 r.), ograniczył, wynikające bezpośrednio
z przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych uprawnienia
urzędów skarbowych, zobowiązując je do:
-"zaniechania podejmowania decyzji na podstawie ustawy o zobowiązaniach podatkowych" w 3
rodzajach spraw na czas określony (5/ON z 23 sierpnia 1993 r.),
- uzyskania przez organ podatkowy I instancji, w przypadku zamiaru wydania pozytywnej
decyzji o ulgach podatkowych w podatku od towarów i usług, uprzedniej zgody organu
wyższego stopnia lub zgody Ministra Finansów.
Należy odnotować, iż 18 stycznia 1996 r. (z mocą od 1 stycznia 1996 r.) Minister
Finansów uchylił wymienione wyżej postanowienia.
Stwierdzona przez NIK potrzeba prawnego ograniczenia swobody uznania
administracyjnego w sprawach ulg podatkowych udzielanych na podstawie przepisów ustawy
o zobowiązaniach

podatkowych

winna

mieć

postać

normy

prawnej

powszechnie

obowiązującej, tak w zakresie ustalenia przesłanek prawno materialnych, jak i kompetencji
organów orzekających w sprawach ulg. Luki w prawie nie mogą jednak w tej dziedzinie
wypełniać akty kierownictwa wewnętrznego.
Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług stanowiły w 1994 r. 23,78%,
w 1995 r. 24,6%, a w 1996 r. 28,1% dochodów budżetowych ogółem.
W 1993 r. dochodów z podatku od towarów i usług nie planowano, a zrealizowano
w kwocie 5.129.100 tys.zł. Na 1994 r. zaplanowano dochody z podatku od towarów i usług
w wysokości 13.520.000 tys.zł, a wykonano w kwocie 15.013.900 tys.zł, tj. w 111%.
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W 1995 r. planowano osiągnięcie dochodów z podatku od towarów i usług w kwocie
19.130.000 tys.zł a zrealizowano w kwocie 20.673.400 tys.zł, co stanowiło 108,1% wielkości
planowanej.
Zgodnie z ustawą budżetową na 1996 r. z podatku od towarów i usług do budżetu
państwa powinna wpłynąć kwota 25.698.600 tys.zł. Wykonanie wyniosło: 28.025.965 tys. zł,
co stanowi 109,1% założeń planowych.
Najwyższa Izba Kontroli uznała za niepokojące, że po zmniejszeniu w 1994 r.,
następił ponowny wzrost od 1995 r. zaległości we wpłatach podatku od towarów i usług.
W objętych kontrolą urzędach skarbowych powszechnie występowały opóźnienia
w ustalaniu zaległości oraz dłużników, a w następstwie tego opóźnione było wystawianie
przez księgowość podatkową tytułów wykonawczych. Główną przyczyną tego stanu jest,
według Najwyższej Izby Kontroli, brak właściwego oprzyrządowania informatycznego
w komórkach księgowości urzędów skarbowych.
Przedsięwzięcia w zakresie komputeryzacji urzędów skarbowych - w ramach
kontraktu z BULL SA - nie dały efektów w postaci zintegrowanego systemu informatycznego
księgowości podatkowej w urzędach skarbowych (kontrakt z firmą BULL SA zamknięto
w 1995 r.). Prace związane z wprowadzeniem informatyki w komórkach księgowości
podatkowej urzędów skarbowych od 1996 r. prowadzone były przez Zespół ds. Koncepcji
Księgowości, powołany przez Ministra Finansów decyzją nr 5/ON/96 z dnia 5 sierpnia
1996 r.
W 3/4 objętych kontrolą urzędach skarbowych dokonanie zwrotu podatku nie było
poprzedzone kontrolą źródłową u podatnika, pomimo takiego obowiązku, wynikającego
z wytycznych Ministra Finansów do organizacji prac urzędów skarbowych w zakresie
podatku od towarów i usług (Decyzja Nr 2/ON Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1994 r.)
Kwoty zwrotów różnicy podatku od towarów i usług dokonane przez wszystkie
urzędy skarbowe wynosiły w poszczególnych latach:
- w 1993 r. (II półrocze) - 911.759,9 tys.zł (w tym kwota odsetek za zwłokę 180,0 tys.zł),
- w 1994 r. - 4.861.490,5 tys.zł (w tym kwota odsetek za zwłokę 436,1 tys.zł),
- 1995 r. - 8.423.573,0 tys.zł (w tym kwota odsetek za zwłokę 4.335,0 tys.zł),
- 1996 r. - 11.422.652,0 tys.zł (w tym kwota odsetek za zwłokę 20.006 tys.zł).
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W stosunku do zrealizowanych - w analogicznych okresach - dochodach z podatku od
towarów i usług, kwoty zwrotów stanowiły w skali kraju, odpowiednio: 17,8%, 32,4%, 40,7%
i 40,8% (str. 63), a w objętych kontrolą (38) urzędach skarbowych odpowiednio: 42,6%,
72,1%, 79,8% i 60,1%.
Ustalenia kontroli wskazywały, iż urzędy skarbowe nie przeprowadzały u podatników
mających zainstalowane kasy fiskalne kontroli w zakresie sposobu i prawidłowości ich
wykorzystania do celów rejestracji wysokości obrotów i podatku należnego (zakres kontroli
kas fiskalnych został ustalony w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 1 lutego 1994 r.).
Kontrolowano głównie realizację obowiązku zainstalowania kas, prawidłowość instalowania
przez podatników tych urządzeń pod względem kryteriów i warunków technicznych, które
muszą spełniać kasy rejestrujące, pomijając kontrolę prawidłowości raportów sprzedaży
dobowej i okresowej, wydruków oryginałów i kopii paragonów dla każdej sprzedaży,
prawidłowości stawek podatkowych przypisanych dla danego towaru.
W opinii Najwyższej Izby Kontroli obejmowanie kontrolą przez urzędy skarbowe
wyłącznie technicznych warunków instalowania kas przez podatników, nie dało gwarancji, że
kontrolowane podmioty w sposób prawidłowy wykonywały obowiązek dokumentowania
obrotów przy pomocy kas fiskalnych.
Ministerstwo Finansów - pismem z maja 1994 r. skierowanym do izb i urzędów
skarbowych, zobowiązało te organy do udostępniania producentom i importerom kas
rejestrujących oraz ich dystrybutorom, list podatników obowiązanych do prowadzenia
ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kas rejestrujących. Dane te
umożliwiały producentom i importerom kas ustalenie wysokości obrotów osiąganych przez
każdego z tych podatników. Świadczyło to o nieprzestrzeganiu ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, w szczególności art. 3 ust. 1 i 2.
Ministerstwo Finansów anulowało wyżej wymienione pismo dopiero w lipcu 1996 r.
NIK stwierdziła, że Minister Finansów, w ramach nadzoru nad organami
podatkowymi, nie korzystał z upoważnienia zawartego w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia
29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
W wyniku przeprowadzonych przez Izbę kontroli stwierdzono w 11 urzędach
skarbowych uszczuplenie dochodów budżetowych w wysokości 2.464,9 tys. zł.

*

*

*
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W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła, m.in.
następujące wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:
• do Ministra Finansów - w sprawie:
- sporządzania szacunków skutków budżetowych przy projektowaniu regulacji prawnych
dotyczących zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług,
- zaniechania praktyki wpływania na treść decyzji o ulgach podatkowych, wydawanych przez
urzędy i izby skarbowe, poprzez "upoważnienia", "zalecenia" itp. dyspozycje, odnoszące się
do poszczególnych podatników, a wykorzystywanie - jeśli zachodzi taka potrzeba instrumentów zgodnych z ustawą o zobowiązaniach podatkowych i Kodeksem postępowania
administracyjnego,
- uchylenia "Decyzji Nr 2/ON Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1995 r. w sprawie
ograniczenia w udzielaniu ulg podatkowych", sankcjonującej praktykę "wydawania decyzji"
w indywidualnych sprawach ulg podatkowych, przez departamenty Ministerstwa Finansów,
• do naczelników urzędów skarbowych - w sprawie m.in.:
- dokonywania szczegółowej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej podmiotów
wnoszących o udzielenie ulgi podatkowej poprzez wykorzystanie wszystkich upoważnień,
jakimi w tym względzie dysponują urzędy skarbowe,
- realizowania w pełni wytycznych Ministra Finansów zawartych w Decyzji z dnia 28 lutego
1994 r., tj., obejmowania kontrolami źródłowymi - poprzedzającymi zwroty podatku od
towarów i usług - podatników deklarujących wysokie kwoty zwrotów oraz podatników
deklarujących mniejsze zwroty, jeżeli złożone przez nich deklaracje budzą jakiekolwiek
wątpliwości,
- wzmożenia nadzoru nad realizacją dochodów z podatku od towarów i usług.
W świetle wyników kontroli istniała, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, niezależnie od
konieczności realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, potrzeba podjęcia
działań przez Ministra Finansów mających na celu:
• Jednoznaczne zdefiniowanie przepisów, których interpretacja w praktyce jest niejednolita.
• Przyspieszenie opracowania programu komputeryzacji rachunkowości podatkowej dla
urzędów skarbowych.
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• Wzmocnienie nadzoru nad organami podatkowymi poprzez wykorzystanie uprawnień
kontrolnych wynikających z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra
Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489).
• Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym stosownie do obowiązku sformułowanego w art. 4 ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. nowelizującej ustawę o tym podatku.

*

*

*

*

Minister Finansów poinformował NIK o realizacji wniosków pokontrolnych.
Stwierdził on, że we wszystkich przypadkach, w których możliwe jest dokładne ustalenie
kwoty skutków budżetowych, w zarządzeniach dotyczących zaniechania ustalania i poboru
podatku od towarów i usług - skutki te będą podawane.
Praktyka wpływania na treść decyzji o ulgach podatkowych wydawanych przez izby
i urzędy skarbowe została ograniczona w ostatnim czasie do minimum. Tego rodzaju
rozwiązania są stosowane obecnie tylko wyjątkowo, w bardzo szczególnych przypadkach”.
Minister Finansów nie uznał natomiast za zasadne uchylenie decyzji Nr 2/ON
Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1995 r. Decyzją tą został powołany Zespół do spraw
opiniowania projektów decyzji przyznających ulgi podatkowe, w związku z wcześniej
wysuwanymi zarzutami NIK pod adresem urzędów skarbowych.
Według NIK urzędy skarbowe, w sposób dowolny i niekontrolowany, przyznawały
podatnikom ulgi i zwolnienia podatkowe. Zarzuty NIK dotyczyły również działania w tym
zakresie niektórych departamentów i nadzorujących je Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie
Finansów. Powołanie Zespołu miało na celu pewne zdyscyplinowanie organów podatkowych.
Minister Finansów ma bowiem - zgodnie z art. 4 ustawy z 18 grudnia 1980 r.
o zobowiązaniach podatkowych - prawo i obowiązek sprawowania ogólnego nadzoru
w sprawach zobowiązań podatkowych. W sytuacji zatem otrzymywania sygnałów
o występujących nieprawidłowościach, i to w skali kraju, powinien w sposób szybki
reagować, czego efektem było powołanie wspomnianego Zespołu.
Trzeba przy tym podkreślić, że w świetle § 5 statutu Ministerstwa Finansów,
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1993 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Dz.U. Nr 52, poz. 241, ze zm.) Minister
Finansów może powoływać organy o charakterze stałym i doraźnym jako organy
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opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.
W sposób identyczny sprawa ta uregulowana jest w § 3 statutu Ministerstwa Finansów,
stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (Dz.U. Nr 157, poz. 797, obowiązującego
od 1 stycznia 1997 r.)”.
Najwyższa Izba Kontroli podtrzymywała swoje stanowisko w sprawie „Decyzji
Nr 2/ON z dnia 27 lipca 1995 r.” wyrażone w wystąpieniu pokontrolnym, tj. wniosła o jej
uchylenie z uwagi na fakt, iż narusza ona art. 9 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r.
(obecnie art. 5 ust. 6-8 nowej ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r.) o urzędzie Ministra
Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych, art. 6 i 19 Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz sprzeczna jest z art. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o
zobowiązaniach podatkowych.
W wyniku realizacji wniosków NIK odzyskano dla budżetu kwotę 1.036.754,8 zł.

Wyniki kontroli realizacji przez urzędy skarbowe zadań w zakresie egzekucji
administracyjnej należności pieniężnych w latach 1994-96
Celem kontroli było dokonywanie oceny prawidłowości prowadzenia przez urzędy
skarbowe egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, w tym: podatków, opłat,
grzywien i kar pieniężnych na rzecz budżetu państwa, budżetów gmin, funduszy celowych
oraz dochodzonych na drodze postępowania egzekucyjnego należności innych jednostek
organizacyjnych.
Kontrolę przeprowadzono w 64 urzędach skarbowych na terenie 19 województw.
W informacji wykorzystano również wyniki kontroli rozpoznawczych przeprowadzonych
w 7 urzędach skarbowych na terenie woj. radomskiego.
Tematyka ta nie była w ostatnich latach przedmiotem odrębnych badań kontrolnych
prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli. Zagadnienia związane z egzekucją były
natomiast objęte kontrolą w ramach badań funkcjonowania urzędów skarbowych.

*

*
NIK stwierdziła obniżenie się skuteczności egzekucyjnej wynikające głównie

z niewłaściwej działalności urzędów skarbowych i nieskutecznego nadzoru.
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Wielkość zaległości w regulowaniu zobowiązań, które objęte były tytułami
wykonawczymi przekazanymi do egzekucji urzędom skarbowym wynosiła na koniec 1994 r.
- 4.060.305,7 tys. zł, a na koniec 1995 r. kwota ta wzrosła do 4.394.425 tys. zł.
Ustalenia kontroli wskazały na znaczne zróżnicowanie w kontrolowanych urzędach
wskaźników ściągalności zaległości pieniężnych (od 10,8% do 88,5%).
Najwyższej Izby Kontroli takie zróżnicowanie w egzekwowaniu zaległości nie miało
uzasadnienia, a wynikało z niewłaściwej działalności urzędów i nieskutecznego nadzoru.
Urzędy o podobnym zatrudnieniu i liczbie podatników uzyskiwały zróżnicowane wyniki
w ściągalności egzekucyjnej.
W ocenie NIK obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza dotyczące ochrony
wierzycieli zawarte w przepisach Kodeksu cywilnego, ochrony interesów budżetu wynikające
z przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz zasady egzekucji należności
pieniężnych ustalone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, umożliwiały
dochodzenie roszczeń w stosunku do dłużników. Urzędy skarbowe nie wypracowały
natomiast w praktyce skutecznych - wynikających z przepisów prawa - procedur dochodzenia
należności.
Opóźnienia w ustalaniu zaległości oraz dłużników, a w następstwie tego opóźnione
wystawianie tytułów wykonawczych, stanowiło podstawową przyczynę obniżenia się
skuteczności egzekucyjnej. Znaczny upływ czasu pomiędzy terminami zapłaty należności,
a wystawieniem tytułów wykonawczych umożliwiał dłużnikom wyzbywanie się składników
majątkowych, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało ich zajęcie dla zaspokojenia roszczeń.
Stwierdzono coroczny wzrost liczby tytułów wykonawczych oraz kwoty nimi objętej,
w stosunku do których postępowanie kończono protokółami nieściągalności.
We wszystkich kontrolowanych urzędach skarbowych występowały opóźnienia
w wystawianiu tytułów wykonawczych w stosunku do daty powstania wymagalności
obowiązku zapłaty należności i kierowania ich do komórek egzekucyjnych. Podobne
opóźnienia dotyczyły również organów gmin oraz dysponentów funduszy celowych.
Oznaczało to, że ściągalność należności pieniężnych była faktycznie niższa niż wykazywały
współczynniki ściągalności.
Pomimo corocznego wzrostu liczby tytułów wykonawczych kierowanych do
postępowania egzekucyjnego oraz wielkości zaległości nimi obejmowanych, nie wszystkie
zaległości były obejmowane tytułami wykonawczymi. Zaległości wobec budżetu państwa wg
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stanu na koniec 1994 r. wynosiły 7.047,2 mln zł i w 1995 r. zwiększyły się do 7.610,6 mln zł.
Kwota zaległości budżetowej, która objęta była tytułami wykonawczymi zwiększyła się
z 2.111,2 mln zł w 1994 r. do 2.395,3 mln zł w 1995 r., a na koniec I półrocza 1996 r.
wyniosła 2.038,9 mln zł.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły również samego
postępowania

egzekucyjnego.

W

sposób

opieszały

podejmowane

były

czynności

egzekucyjne, jak również występowały nieuzasadnione przerwy w postępowaniu.
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zawiera terminów
postępowania. Terminy takie zostały określone w instrukcji egzekucyjnej, opracowanej przez
Ministerstwo Finansów dla działów egzekucyjnych urzędów skarbowych w 1985 r. W ocenie
Najwyższej Izby Kontroli, instrukcyjny charakter terminów (np. w zakresie podejmowania
czynności, ich zakończenia, zwózki zajętych nieruchomości i ich sprzedaży) oraz
niedostateczny nadzór nad działalnością urzędów powodował, że terminy te nie były
w praktyce urzędów przestrzegane.
Urzędy skarbowe dla należności budżetowych, a również organy gmin oraz inne
jednostki, których należności na podstawie przepisów szczególnych mogły być dochodzone
w trybie egzekucji administracyjnej, nie podejmowały działań dla wyegzekwowania swoich
należności od osób trzecich, na których, zgodnie z przepisami ustawy o zobowiązaniach
podatkowych, ciążyła odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dłużników. W trakcie
prowadzonych kontroli nie stwierdzono również, aby urzędy skarbowe korzystały z
przepisów art. 527-534 kodeksu cywilnego i żądały uznania za bezskuteczne czynności
prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem Skarbu Państwa.
W niedostatecznym stopniu urzędy skarbowe stosowały zabezpieczenia majątkowe,
zwłaszcza w stosunku do podmiotów, których dotychczasowe postępowanie i zaleganie
w płatnościach podatkowych świadczyło o małej ich wiarygodności. Nie było również
uzasadnione stosowanie upomnień w przypadkach, w których obowiązek danin publicznych
o charakterze pieniężnym wynikał z przepisów ustawowych. Przepisy, dopuszczały
możliwość wszczęcia egzekucji bez doręczenia upomnienia m.in. w przypadkach, gdy
zobowiązany miał ustawowy obowiązek obliczenia i uiszczenia należności pieniężnej bez
wezwania oraz egzekucja dotyczyła należności z tytułu grzywien, w tym mandatów karnych,
nawiązek, odszkodowań i kosztów postępowania orzeczonych w postępowaniu w sprawach
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o wykroczenia, a także grzywien, kar pieniężnych, kosztów postępowania i innych
należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym.
Na niską skuteczność postępowania egzekucyjnego wpływało również stosowanie
w ograniczonym

zakresie

środków

egzekucyjnych,

przewidzianych

w

ustawie

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ograniczano się bowiem do stosowania
egzekucji tylko z pieniędzy lub zajęcia rachunków bankowych.
Urzędy w mniejszym stopniu stosowały zajęcia ruchomości, a zwłaszcza nie
prowadziły w dostatecznym wymiarze sprawnego i skutecznego odbioru zajętych ruchomości
oraz ich sprzedaży, zwłaszcza w przypadkach, gdy zajęcie mogło dotyczyć specjalistycznego
wyposażenia służącego do działalności produkcyjnej.
Ustalenia kontroli wykazały, że dotychczas w praktyce urzędów nie stworzono
sprawnego systemu sprzedaży zajętych i zwiezionych przedmiotów.
Zajęte w toku postępowania egzekucyjnego ruchomości nie były odbierane dłużnikom
i zwożone do składnic urzędów skarbowych, pomimo że dłużnicy nie regulowali swoich
zobowiązań. Uzasadniano to trudnościami w sprzedaży zwiezionych przedmiotów.
Stwierdzone nieprawidłowości przy zajmowaniu ruchomości dotyczyły zarówno
niedostatecznego rozpoznania sytuacji majątkowej dłużników i sporządzenia protokołów
nieściągalności, pomimo że dłużnicy posiadali składniki majątkowe możliwe do zajęcia, jak
też zajmowania majątku o wartości niewspółmiernie wyższej do kwoty zadłużenia.
Pomimo,

że

ustalenia

kontroli

nie

wykazały

opóźnień

w

przekazywaniu

wyegzekwowanych kwot na rachunek dochodów budżetu państwa, stwierdzono jednak
opóźnienia w przekazywaniu wyegzekwowanych środków na właściwe rachunki dochodów
gmin oraz innych wierzycieli należności niepodatkowych.
Uwagi Najwyższej Izby Kontroli odnosiły się do gospodarowania środkami
specjalnymi

przewidzianymi

na

finansowanie

czynności

egzekucyjnych

urzędów

skarbowych. Stwierdzono brak, stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych, decyzji naczelników urzędów o
powołaniu takich środków specjalnych, a ich podstawę funkcjonowania stanowiła decyzja
Nr 4/ON/02 Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1992 r. w sprawie środków specjalnych na
finansowanie czynności egzekucyjnych w urzędach skarbowych, chociaż zgodnie z § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych
jednostek budżetowych, decyzje o podjęciu lub zaniechaniu finansowania działalności
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w formie środków specjalnych podejmują kierownicy jednostek budżetowych. Decyzja
Ministra Finansów, jako wewnętrzny akt normatywny, może stanowić podstawę dla
powołania środków specjalnych przez naczelników urzędów. Środki specjalne na
finansowanie działalności egzekucyjnej umożliwiały wprowadzenie prowizyjnego systemu
wynagradzania pracowników prowadzących egzekucję.
Ze środków specjalnych przeznaczonych na finansowanie czynności egzekucyjnych,
dokonano zakupów wyposażenia urzędów skarbowych. W uregulowaniach Ministra
Finansów dotyczących gospodarowania tymi środkami określono zadania, które mogą być
finansowane z tych środków i nie przewidziano zakupów inwestycyjnych oraz finansowania
wyposażenia dla innych, niż prowadzących egzekucję, komórek organizacyjnych urzędów.
Stwierdzono szereg przypadków nieprawidłowego rozliczania środka specjalnego
z budżetem państwa a zwłaszcza zaniżanie wpłat do budżetu lub nieterminowe
odprowadzanie nadwyżek środków obrotowych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono bezspornie uszczuplenia
dochodów budżetowych w wysokości 224,5 tys. zł, w tym kwota 155,9 tys. zł wynikała
z nieprawidłowego rozliczenia wpłat do budżetu środków specjalnych. W wyniku kontroli do
budżetu państwa odprowadzona została kwota 142,8 tys. zł, zaś odnośnie pozostałej kwoty
Najwyższa Izba Kontroli sformułowała stosowne wnioski o uregulowanie zaległych wpłat.

*

*

*

W celu realizacji przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji

i zwiększenia skuteczności w egzekwowaniu należności

pieniężnych Najwyższa Izba Kontroli uznała za niezbędne podjęcie przez Ministra Finansów
działań zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów
oraz o urzędach i izbach skarbowych, a mianowicie:

• Opracowanie przez Ministra Finansów, realizującego politykę państwa w zakresie finansów
publicznych, aktów określających szczegółowe zasady:
- współdziałania jednostek organizacyjnych urzędów skarbowych w ewidencjonowaniu
dłużników,

203
- przeprowadzania analiz czynności prawnych dłużników dokonanych z pokrzywdzeniem
Skarbu Państwa,
- ustalania osób trzecich, na których ciążyła odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
dłużników,
- prowadzenia sprzedaży zajętych ruchomości.
• Uregulowanie zasad gospodarowania środkami specjalnymi przeznaczonymi na finansowanie
działalności egzekucyjnej, a w szczególności precyzyjne określenie celów na jakie mają być
wydatkowane środki.
• Dokonanie analizy i oceny działalności urzędów skarbowych w zakresie działalności
egzekucyjnej, nadzoru sprawowanego przez dyrektorów izb skarbowych i w przypadkach
negatywnych ocen w tym zakresie zastosowanie konsekwencji służbowych w stosunku do
osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości.
• Wprowadzenie przez organy administracji rządowej sprawujące nadzór nad wierzycielami,
których należności są dochodzone w trybie egzekucji administracyjnej właściwego nadzoru i
kontroli nad realizacją obowiązku dochodzenia roszczeń finansowych w stosunku do
dłużników.

*

*

*

*

W wyniku tej kontroli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów skierował pismo
do podległych izb skarbowych, wskazujące na nieskuteczny nadzór sprawowany przez izby
oraz nakazał przeprowadzenie wnikliwej analizy działalności służb egzekucyjnych.
W wyniku wdrożenia wniosków Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących objęcia
egzekucją zaległości budżetowych powstałych w okresie 1994 r. - I półrocze 1996 r., urzędy
skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 24.518,7 tys. zł

Wyniki kontroli realizacji dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę z własnej inicjatywy, uwzględniając
propozycje Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów Sejmu RP.
Kontrolą objęto Ministerstwo Finansów, 21 urzędów skarbowych, 5 urzędach kontroli
skarbowej i 7 urzędów celnych.
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Celem kontroli była ocena realizacji, przez kontrolowane jednostki, zadań
określonych w:
- ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,
- ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

*

*
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła zbyt częste zmiany prawa i zbyt krótkie

terminy między ogłoszeniem aktu normatywnego a datą jego wejścia w życie. Negatywne
oceny dotyczyły także nieprzestrzegania zasad tworzenia prawa w tym zakresie.
Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała dotychczas kontroli realizacji dochodów
budżetu państwa z podatku akcyzowego w aspekcie przedstawionym w niniejszym
sprawozdaniu. Jednak niektóre, szczegółowe zagadnienia objęte tematyką omawianej
kontroli, były już przedmiotem badań kontrolnych NIK. Dotyczyły one zagadnień
związanych z przyznawaniem podatnikom uznaniowych ulg i zwolnień podatkowych przez
Ministra Finansów i organy podatkowe. Wyniki poprzednio przeprowadzonych kontroli
wskazywały, iż na wielkość udzielanych ulg przez aparat podatkowy w tych podatkach,
zasadniczy wpływ miała polityka ulg prowadzona przez Ministerstwo Finansów. Negatywna
ocena NIK dotyczyła oddziaływania Ministerstwa Finansów na decyzje urzędów skarbowych
i izb skarbowych w drodze różnego rodzaju zaleceń, propozycji lub upoważnień, dotyczących
ulg podatkowych. Ministerstwo Finansów nie prowadziło wyodrębnionego rejestru
przyznanych ulg w podatkach dochodowych, co utrudniało ocenę skali i skutków
finansowych tych zaleceń. W wyniku omawianej wyżej kontroli Najwyższa Izba Kontroli
wnosiła, m.in. o:
- prowadzenie przez Ministra Finansów pełnego rejestru ulg i zwolnień podatkowych,
- zaprzestanie stosowanej przez Ministra Finansów polityki wpływania na treść decyzji
o ulgach podatkowych, wydawanych przez urzędy i izby skarbowe, drogą różnego rodzaju
"upoważnień" i "zaleceń", natomiast wykorzystywanie - w razie potrzeby i w odpowiedniej
formie - upoważnień dla Ministra Finansów, określonych w ustawie o zobowiązaniach
podatkowych.
Wyniki obecnej kontroli wykazały, iż wniosek NIK dotyczący prowadzenia rejestru
ulg i zwolnień podatkowych został przez Ministerstwo Finansów zrealizowany.
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Wniosek, dotyczący zaprzestania przez Ministerstwo Finansów wpływania na treść
decyzji o ulgach wydawanych przez aparat podatkowy - w świetle wyników aktualnie
przeprowadzonej kontroli, trudno uznać iż został on zrealizowany, zgodnie z cytowanym
niżej zapewnieniem Ministerstwa Finansów:"Wniosek będzie realizowany w takim zakresie
w jakim to w obecnej sytuacji jest możliwe ograniczając się do wydawania "upoważnień" lub
"zaleceń" wyłącznie do niezbędnych przypadków, uzasadnionych m.in. zagrażającymi
egzystencji podatnika mającego decydujący wpływ na rozwój i działalność regionu.
Generalnie natomiast stosowane będzie wydawanie aktów prawnych o ogólnym charakterze".
Organizację wprowadzenia podatku akcyzowego i znaków skarbowych akcyzy
Najwyższa Izba Kontroli oceniła - generalnie - pozytywnie. Z ustaleń kontroli wynikało, że
przy określaniu wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz stawek
podatku akcyzowego dla wyrobów akcyzowych starano się przyjąć takie rozwiązania, które
zakładały, że łączne kwoty tych podatków dla poszczególnych towarów i usług pozostawały
na poziomie dotychczasowych obciążeń podatkiem obrotowym. Wprowadzenie tych
podatków nastąpiło bez negatywnych skutków cenowych i budżetowych.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym była w ciągu 4 lat zmieniana siedmiokrotnie, a jeszcze liczniejsze były zmiany
w przepisach wykonawczych do tej ustawy (np. 17 lub 19-krotnie).
Ustawa zawiera wiele upoważnień do wydawania przepisów przez Ministra Finansów.
Zarządzenia Ministra Finansów, w znacznej mierze oparte na przesłankach uznaniowych,
przyznawały zwolnienia i ulgi podatkowe wskazanym podmiotom (mimo że ustawa nie
przewiduje zwolnień podmiotowych). Wielokrotne zmiany tych zarządzeń nie ograniczały się
tylko do zmiany stawek, lecz dotyczyły także zakresu, techniki i formy płatności podatku
akcyzowego.
W okresie od II półrocza 1993 r. do I półrocza 1996 r. Minister Finansów wydał 75
rozporządzeń i zarządzeń dotyczących akcyzy, przy czym Najwyższa Izba Kontroli
stwierdziła nieprzestrzeganie obowiązującej procedury, wynikającej z regulaminu prac Rady
Ministrów. Dwa zarządzenia Ministra Finansów dotyczące podatku akcyzowego były
przedmiotem wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie ich niezgodności
z Konstytucją. W jednym przypadku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne
z Konstytucją niektóre przepisy zarządzenia, drugie zarządzenie zostało zmienione przez
Ministra Finansów przed wydaniem orzeczenia.
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W wyniku kolejnych zarządzeń Ministra Finansów, ustalających stawki podatku
akcyzowego i zwolnienia od tego podatku, w okresie od II półrocza 1993 r. do I półrocza
1996 r. do budżetu państwa nie wpłynęła kwota co najmniej 254.300 tys. zł. W tej kwocie nie
zostały uwzględnione skutki wszystkich ulg, wynikających z rozporządzeń i zarządzeń
Ministra Finansów, w związku z brakiem pełnych danych w Ministerstwie Finansów.
Jakkolwiek ustawowym zadaniem Ministra Finansów jest „inicjowanie polityki
państwa w zakresie finansów publicznych”, to Minister Finansów jest faktycznym i jedynym
kreatorem polityki państwa w zakresie podatku akcyzowego. Prawo budżetowe wymaga
porozumienia z Ministrem Finansów przy wydawaniu aktów normatywnych, wywołujących
skutki finansowe dla budżetu państwa. Natomiast Minister Finansów, projektując ulgi
w podatku akcyzowym, nie przedstawiał szacunków dotyczących skutków finansowych
projektowanych ulg dla budżetu państwa oraz nie przestrzegał obowiązującej procedury
regulaminowej.
Ulgi w podatku akcyzowym przyznawane były również w wyniku pism zalecających
Ministerstwa Finansów. W okresie od II półrocza 1993 r. do I półrocza 1996 r., w wyniku
ok. 62 pism zalecających (w tym 5 tajnych), kierowanych z Ministerstwa Finansów do
organów podatkowych, nastąpiło zmniejszenie wpływów do budżetu państwa na kwotę
173.072,6 tys. zł, w tym 38.930,5 tys. zł stanowiła ulga dla General Motors Poland. W kwocie
tej nie zostały uwzględnione ulgi dla urzędów celnych (będące następstwem pisma Ministra
Finansów z 22 stycznia 1996 r., zalecającego umorzenie zaległości powstałych przed
15 stycznia 1995 r.), w związku z brakiem danych w Ministerstwie Finansów.
Nieuchylenie przez Ministra Finansów klauzuli tajności pism zalecających z 1993 r.
(po ich realizacji) było niezgodne z przepisami obowiązującymi w Ministerstwie Finansów.
„Zalecenia” w sprawie ulg, zawierane w pismach Ministerstwa Finansów do urzędów
skarbowych (dotyczące zarówno określonych imiennie podatników, jak też całych grup
podatników) Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako niezgodną z prawem ingerencję w tok
postępowania podatkowego, zastępującą wykorzystywanie instrumentów zgodnych z ustawą
o zobowiązaniach podatkowych i kodeksem postępowania administracyjnego.
Wyniki kontroli działalności 21 urzędów skarbowych wykazały, że większość decyzji
o ulgach w podatku akcyzowym podejmowano na podstawie „zaleceń” Ministerstwa
Finansów, bez analizowania i weryfikowania wniosku podatnika oraz jego kondycji
finansowej.
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Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego stanowiły ok. 14% dochodów
ogółem. Zdecydowana większość tych wpływów pochodziła od 410 podatników podatku
akcyzowego.
W poszczególnych, objętych kontrolą urzędach skarbowych, zarejestrowanych było
w 1996 r. od 1 do 23 podatników podatku akcyzowego (w sumie 177 podatników). Wpływy
z podatku akcyzowego od tych podatników wyniosły łącznie, w całym okresie
kontrolowanym, 11.954.943,8 tys. zł, co odpowiadało 20% dochodów z podatku akcyzowego
osiągniętych w analogicznym okresie przez budżet państwa.
Udział wpływów z podatku akcyzowego, w stosunku do ogółu wpływów
podatkowych zrealizowanych przez kontrolowane urzędy wahał się średnio od 7,8 do 23,8%.
Najwyższe wpływy z podatku akcyzowego dotyczyły krajowych wyrobów spirytusowych
i wyrobów tytoniowych oraz paliw silnikowych.
W stosunku do zrealizowanych dochodów z podatku akcyzowego ogółem zaległości
stanowiły na koniec poszczególnych lat od 0,7 % w 1993 r. do 1,1% wykonania dochodów
w 1994 r. i 1995 r. Zaległości w poszczególnych grupach towarów akcyzowych nie
przekraczały kilku procent dochodów, z wyjątkiem podatku akcyzowego od krajowych
wyrobów winiarskich, stanowiących około 1,8% dochodów z podatku akcyzowego.
W objętych kontrolą urzędach skarbowych zaległości we wpłatach podatku
akcyzowego były relatywnie (np. w stosunku do podatku dochodowego) niewielkie
i stanowiły średnio 1,5% kwoty wpływów z tego podatku oraz 1% zaległości podatkowych
ogółem.
Ustalenia kontroli wskazały, iż podjęte przez urzędy skarbowe działania windykacyjne
w stosunku do podmiotów zalegających z wpłatami podatku akcyzowego były często
opieszałe i mało skuteczne. W 6 (z 21 objętych kontrolą) urzędach upomnienia, a następnie
tytuły wykonawcze, były wystawiane ze znacznym opóźnieniem - w stosunku do
obowiązujących terminów, w krańcowych przypadkach sięgającym 25 miesięcy. Skuteczność
egzekucji mierzona wskaźnikiem odzyskanych kwot w stosunku do kwoty zaległości
kształtowała się średnio na poziomie 11-12%.
Udział wpływów z podatku akcyzowego od wyrobów importowanych w dochodach
ogółem z tego podatku stanowił odpowiednio: 12,5%, 11,0%, 10,7% i 8,9%. Najwyższe
wpływy budżet państwa osiągnął z importowanych paliw silnikowych. W stosunku do
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zrealizowanych dochodów ogółem z podatku akcyzowego od towarów z importu, zaległości
stanowiły średnio ok. 1%.
Wpływy z podatku akcyzowego od towarów z importu realizowane są przez urzędy
celne, obowiązane do poboru tych podatków oraz ich wpłaty na rachunek urzędu skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę urzędu celnego za okresy pięciodniowe, w terminie 3 dni
po upływie każdego okresu. Stosownie do określonej w art. 14 ustawy o zobowiązaniach
podatkowych zasady odpowiedzialności płatnika - urzędy celne odpowiadały całym swym
majątkiem za podatki pobrane w niższej wysokości lub niewpłacone w terminie, chyba że
nastąpiło to z winy podatnika. Egzekwowanie tej odpowiedzialności przez urzędy skarbowe
doprowadziło do paradoksalnej sytuacji obciążania wydatków budżetowych obowiązkiem
wpłaty na dochody budżetowe.
Stwierdzone w czasie kontroli uchybienia w działalności urzędów celnych wiążące się
z dochodami budżetu państwa, dotyczyły m.in.:
- przekraczania terminów likwidacji zajętych towarów, a tym samym opóźnienia wpłat na
konto właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie bowiem z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. - Prawo celne - 70% uzyskanych wpływów ze sprzedaży zajętych
towarów, urzędy celne mają obowiązek odprowadzić do urzędu skarbowego,
- nieprawidłowości odpraw celnych samochodów sprowadzanych w ramach „mienia
przesiedleńczego” w latach 1994-1995.
Ponadto, w toku kontroli zagadnień dotyczących likwidacji wyrobów akcyzowych
zajętych w postępowaniu karnym ustalono, iż niektóre urzędy celne posiadały środki
płatnicze byłych KDL, które przeszły na rzecz Skarbu Państwa na podstawie prawomocnych
wyroków sądu. Według informacji uzyskanej z NBP, działalność Komisji Likwidacji
Depozytów Rzeczowych Państwa, za pośrednictwem której następowała likwidacja tych
środków, została zawieszona i nie może być wznowiona z uwagi na brak przepisów prawa
regulujących tryb postępowania związany z likwidacją depozytów. NBP oczekuje na
wskazanie przez Ministerstwo Finansów jednostki uprawnionej do prowadzenia działalności
w zakresie likwidacji tych depozytów. Zawieszenie działalności wymienionej wyżej Komisji
oraz brak innych możliwości zbycia obcych środków płatniczych, spowodowało
zablokowanie ich likwidacji przez urzędy celne.
Łączne koszty poniesione przez budżet państwa w związku z wprowadzeniem
obowiązku stosowania znaków skarbowych akcyzy, do dnia 31 lipca 1996 r. wyniosły
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293.148,7 tys. zł. Poniesione koszty związane z produkcją banderol tytoniowych
i spirytusowych znacznie przekroczyły planowane przez Ministerstwo Finansów wielkości:
średnioroczne 2,5 -krotnie, a globalnie 2-krotnie.
W niektórych asortymentach znaków akcyzy skarbowej na wyroby spirytusowe
i tytoniowe utrzymywała się nadwyżka wyprodukowanych w latach 1993 - 1996 banderol,
przekraczająca rezerwę planową (15%). Dotyczyło to w szczególności banderol na
importowane wyroby spirytusowe i tytoniowe.
Do wydawania upoważnień do odbioru banderol podatkowych oraz banderol
legalizacyjnych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1994 r. uprawnionych zostało 12 urzędów skarbowych (przed tą datą takie uprawnienia miały
4 urzędy).
We wszystkich 12 uprawnionych urzędach skarbowych, pracownicy tych urzędów
naruszali przepisy ustawy , np. wydając pozytywne decyzje bez sprawdzenia koncesji na
prowadzenie działalności, przy braku wpłat należności odpowiadającej wartości nabywanych
banderol, po zdezaktualizowaniu dokumentacji, albo żądając od podatników nie
przewidzianych ustawą dokumentów.
Stosowanie przepisów dotyczących oznaczania wyrobów znakami skarbowymi
akcyzy podlegało szczególnemu nadzorowi podatkowemu.
Według ustaleń NIK, w latach 1994 - 1996 skontrolowane przez NIK urzędy kontroli
skarbowej (5) przeprowadziły, w tym zakresie, 35.487 kontroli, a urzędy skarbowe (21) 1.575 kontroli. Do organów ścigania przekazano odpowiednio 808 i 44 sprawy.
Z analizy sposobu załatwiania tych spraw przez prokuratury wynikało, iż tylko 15%
spraw zostało skierowanych do sądu. W pozostałych sprawach prokuratury wydawały
postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, umorzeniu
postępowania lub warunkowym umorzeniu postępowania, a 8,7% spraw pozostało bez
odpowiedzi.
Urzędy kontroli skarbowej miały świadomość, iż kierowane do prokuratur
zawiadomienia o przestępstwach wymienionych w art.art. 24-24 ustawy z dnia 2 grudnia
1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy dotyczą bardzo często
niewielkich ilości wyrobów zakwestionowanych w trakcie kontroli. Stąd też tylko nieliczne
kierowały do prokuratur zażalenia na odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego.
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Wykorzystanie w urzędach skarbowych i urzędach celnych komputerów do obsługi
podatku akcyzowego było, zdaniem NIK, niedostateczne.
Brak systemowego modułu rachunkowości uniemożliwiał prowadzenie pełnej,
zautomatyzowanej sprawozdawczości w urzędach skarbowych.
W urzędach celnych istniejące oprogramowanie jest wynikiem działań doraźnych,
realizowanych w ramach możliwości własnych poszczególnych urzędów celnych, natomiast
prowadzone są prace nad Ogólnopolskim Systemem Informatycznym Administracji Celnej
(OSIAC), który przewiduje obieg informacji pomiędzy oddziałami-posterunkami - urzędami
celnymi - Głównym Urzędem Ceł. Rozważane są także możliwości włączenia agencji celnych
do projektowanego systemu oraz wymiany danych z systemem POLTAX w urzędach
skarbowych. Wstępne wersje systemu OSIAC miały być eksploatowane w wybranych
jednostkach administracji celnej od kwietnia 1996 r., co jednak do zakończenia kontroli
(wrzesień) nie nastąpiło.
W trakcie kontroli NIK odzyskano dla budżetu państwa kwotę 631,6 tys. zł. Ponadto
w wyniku kontroli NIK w I US w Poznaniu ustalono zawyżenie podatku akcyzowego wobec
podatników na kwotę 11,6 tys. zł.
Oszacowano również finansowe skutki dla budżetu państwa wielkości ulg w podatku
akcyzowym wynikających z kolejnych zarządzeń Ministra Finansów w kwocie około
254.100,00 tys. zł oraz w wyniku realizacji przez urzędy skarbowe zaleceń Ministerstwa
Finansów dotyczących zaniechania ustalania i poboru oraz umorzenia zaległości w podatku
akcyzowym w kwocie co najmniej 173.072,6 tys. zł.

*

*

*

W wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła, m.in.
następujące wnioski, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:
• do Ministra Finansów - w sprawie m.in.:
- nieprzekraczania zakresu uprawnień określonych w ustawach przy wydawaniu aktów
wykonawczych do ustaw,
- przestrzegania obowiązującej procedury uzgadniania projektów aktów prawnych,
- przedstawiania szacunków skutków budżetowych przy projektowaniu regulacji prawnych
dotyczących zaniechania ustalania i poboru podatku akcyzowego,
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- przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony tajemnicy państwowej
i służbowej,
- właściwego i zgodnego z prawem wykorzystywania uprawnień w zakresie sprawowania
ogólnego nadzoru w sprawach podatkowych,
• do naczelników urzędów skarbowych - w sprawie m.in.:
- przestrzegania - w procesie wydawania decyzji w sprawach banderol - przepisów ustawy z
dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów
znakami skarbowymi akcyzy,
- dokonywania szczegółowej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej podmiotów
wnoszących o udzielenie ulgi podatkowej poprzez wykorzystanie wszystkich upoważnień,
jakimi w tym względzie dysponują urzędy skarbowe,
• do dyrektorów urzędów kontroli skarbowej - w sprawie przeanalizowania możliwości
zwiększenia kontroli skarbowych podatku akcyzowego oraz wykorzystywania zażaleń na
wydane przez prokuratury postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i o umorzeniu
postępowań przygotowawczych w sprawach kierowanych do tych organów;
• do dyrektorów urzędów celnych - w sprawie przestrzegania przepisów instrukcji
likwidacyjnej z dnia 22 września 1994 r., odprowadzania pobranych podatków do urzędów
skarbowych w terminach określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przyspieszenia likwidacji
towarów pochodzących z przemytu.
Na podstawie ustaleń kontroli oraz w nawiązaniu do dotychczasowych wniosków,
Najwyższa Izba Kontroli uznała za potrzebne podjęcie przez Ministra Finansów
następujących działań m.in.:
- rozważenie, czy wobec niewielkiej skuteczności postępowań i powszechnie stosowanych
umorzeń w sprawach objętych w art. 20-24 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, nie należałoby opracować projektu odpowiedniej
zmiany tych przepisów.
- wprowadzenie odpowiednich zmian w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy w celu uproszczenia
procedury wydawania niewielkich ilości banderol legalizacyjnych.
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- uregulowania, przez Ministra Finansów wraz z naczelnymi i centralnymi organami
administracji rządowej, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz
o urzędach i izbach skarbowych, wymagają sprawy odprowadzania przez urzędy celne (jako
jednostki budżetowe i jednocześnie płatnicy pobranych podatków) podatku akcyzowego
przekazywanego z opóźnieniem urzędom skarbowym,
- przeanalizowanie możliwości opracowania projektu odpowiednich zmian w przepisach art. 8
ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, w celu określenia
dostatecznie jasnych i precyzyjnych kryteriów podejmowania decyzji o ulgach podatkowych,
a także wprowadzenie odpowiednich zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9
stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach
podatkowych.
- uchylenie „Decyzji Nr 2/ON Ministra Finansów z dnia 27 lipca w sprawie ograniczenia
w udzielaniu

ulg

podatkowych”

sankcjonującej

praktykę

„wydawania

decyzji”

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji państwowej „przez departamenty
Ministerstwa Finansów” jako aktu wewnętrznego urzędowania, sprzecznego z ustawami:
z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych, z
dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks
postępowania administracyjnego.

*

*

*

*

W odpowiedziach na wystąpienie pokontrolne poinformowano Najwyższą Izbę
Kontroli o przyjęciu ocen i uwag oraz o przystąpieniu do realizacji wniosków pokontrolnych.
Minister Finansów informując NIK o przyjęciu do realizacji wniosków pokontrolnych
podkreślił, że:
- bardzo skomplikowane jest międzyresortowe uzgadnianie aktów prawnych dotyczących
podwyżek stawek akcyzy, a przedwczesne uzyskanie przez podmioty gospodarcze informacji
o zamierzonych podwyżkach stawek akcyzy może powodować straty budżetowe i osiąganie
nieuzasadnionych zysków przez podmioty gospodarcze. W związku ze stopniowym
wygaszaniem inflacji, waga tego problemu będzie się zmniejszała,
- we wszystkich przypadkach, w których możliwe jest dokładne ustalenie kwoty skutków
budżetowych, skutki te będą podawane,
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- praktyka wpływania na treść decyzji o ulgach podatkowych wydawanych przez izby i urzędy
skarbowe została ograniczona w ostatnim czasie do minimum, a tego rodzaju rozwiązania są
stosowane obecnie wyjątkowo w bardzo szczególnych przypadkach,
- wydał polecenie dokonywania stanowczej egzekucji swoich uprawnień wynikających
z umowy z PWPW.
Zgodnie z wnioskiem NIK zmieniony został § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 1994 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakiem akcyzy.

Do końca 1997 r. nie została uchylona Decyzja Nr 2/ON Ministrów Finansów z dnia
27 lipca 1995 r., „w sprawie ograniczenia w udzielaniu ulg podatkowych” sankcjonująca
praktykę „wydawania decyzji” w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
państwowej jako aktów wewnętrznego użytkowania sprzecznych z ustawami; z dnia
29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych; z dnia
19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych; z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu
postępowania administracyjnego. Jednak w piśmie skierowanym do NIK w styczniu 1998 r.
Minister Finansów zobowiązał się do jej uchylenia.

Wyniki kontroli realizacji potrąceń zobowiązań podatkowych z wierzytelności wobec
państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia w latach 1995-1996.
Celem kontroli przeprowadzonej z własnej inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
skali korzystania przez podatników z możliwości regulowania zobowiązań podatkowych
w formie potrąceń z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych służby
zdrowia z tytułu dostaw towarów oraz wykonywania robót i usług. Ponadto została poddana
ocenie zgodność realizacji przez urzędy skarbowe potrąceń z obowiązującymi przepisami
oraz skuteczność nadzoru w tym zakresie Ministra Finansów nad organami podatkowymi.
Kontrolę przeprowadzono w 33 urzędach skarbowych. Stanowiły one ok. 10%
wszystkich urzędów skarbowych w kraju. Kontrolą objęto także Ministerstwo Finansów.

*

*
W świetle wyników kontroli NIK stwierdzono, że obowiązujące zasady obrotu

wierzytelnościami wobec państwowych jednostek budżetowych przyniosły w praktyce
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negatywne skutki dla budżetu państwa. Z jednej strony jednostki budżetowe finansowane były
według sztywnych reguł prawa budżetowego, przewidującego ścisłe powiązanie wszystkich
dochodów i wydatków z budżetem państwa, z drugiej zaś - trwałym zjawiskiem w systemie ich
finansowania był ustawiczny niedobór środków na konieczne wydatki bieżące i inwestycyjne.
Prowadziło to do nagminnego przekraczania planów finansowych przez kierowników
jednostek budżetowych służby zdrowia.

Wyniki kontroli wykazały, iż jedną z przyczyn przekraczania wydatków służby
zdrowia określonych w ustawie budżetowej było planowanie ich wzrostu (w stosunku do
poziomu z roku poprzedniego) w oparciu o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów
i usług. Wskaźnik ten z reguły okazywał się niższy od faktycznego wzrostu cen. Taki sposób
kształtowania budżetu utrwalał w jednostkach służby zdrowia przekonanie o jego
„programowym” niedoszacowaniu, a w związku z tym o przyzwoleniu na przekraczanie
zaplanowanych

wydatków,

a w konsekwencji

-

naruszanie

dyscypliny

budżetowej.

Przekonanie to wzmacniane było dodatkowo liberalnym traktowaniem przez urzędy skarbowe
przypadków naruszania prawa budżetowego.
Skutkiem powyższych okoliczności był szybki wzrost wymagalnych zobowiązań
państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia. W latach 1994-1996 zobowiązania te
wzrosły z 590 mln zł do ponad 2,1 mld zł, a więc prawie 3,5-krotnie. Jednocześnie
zobowiązania te w stosunku do wydatków ogółem państwowych jednostek budżetowych
służby zdrowia wzrosły z ponad 6% do prawie 13%, czyli ponad 2-krotnie. Wzrostowi
zobowiązań wymagalnych nie były w stanie zapobiec podejmowane przez Ministerstwo
Finansów działania na rzecz częściowego oddłużenia służby zdrowia. Przyczyną tego był
m.in. brak rozeznania rzeczywistych potrzeb oddłużeniowych poszczególnych jednostek
budżetowych służby zdrowia. Prowadziło to do nieprawidłowości w rozdziale środków na
poszczególne województwa.
Zastrzeżenia kontroli budził także fakt, że nie zostały wykorzystane wydzielone
z rezerw budżetu na 1996 r. środki (w kwocie 1,75 mld zł) przeznaczone na restrukturyzację
zobowiązań jednostek służby zdrowia. Ponieważ wysokość tych środków określona została
w oparciu o zobowiązania wymagalne wykazane na koniec grudnia 1996 r. opóźnienie w ich
wykorzystaniu powodowało, iż stawały się one w coraz większym stopniu niewystarczające
dla zlikwidowania zadłużenia ze względu na narastające ustawowe odsetki za zwłokę.

215
W związku z brakiem danych o rzeczywistych potrzebach oddłużeniowych
poszczególnych jednostek budżetowych służby zdrowia Ministerstwo Finansów w 1997 r.
podjęło z własnej inicjatywy działania dla ustalenia rzeczywistej wielkości nieuregulowanych
zobowiązań poszczególnych placówek służby zdrowia. Jednak - w ocenie NIK wiarygodność zebranych danych nie była pełna. Ustalono bowiem, że niektórzy
wojewodowie nierzetelnie sporządzili informację dotyczącą zobowiązań. I tak,

w 3

województwach naliczono odsetki od zobowiązań niewymagalnych, zaś 12 województw
wykazało wyższe zobowiązania wymagalne z tytułu potrąceń niż zobowiązania ogółem.
Ministerstwo Finansów od czasu zalecenia organom podatkowym dokonywania
potrąceń zobowiązań podatkowych z wierzytelności wobec państwowych jednostek
budżetowych (w październiku 1991 r.) nie posiadało danych o wielkości i strukturze tych
zobowiązań, które w kolejnych latach regulowane były poprzez potrącenia. Dopiero na
żądanie NIK - Ministerstwo zebrało dane, z których wynikało, że w 1995 r. urzędy skarbowe
dokonały potrąceń z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych w kwocie
666,3 mln zł, co stanowiło 0,94% pobranych przez nie podatków. Potrącenia z wierzytelności
wobec państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia w 1995 r. wynosiły
517,8 mln zł, (77,7% kwoty potrąceń ogółem). W roku 1996 ogólna kwota potrąceń wzrosła
o 14,5% i wyniosła 762,9 mln zł, tj. 0,85% pobranych podatków. Potrącenia z wierzytelności
wobec państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia wyniosły zaś w 1996 r. 595,7 mln zł (78% potrąceń ogółem), a w stosunku do 1995 r. wzrosły o 15%.
Do końca 1996 r. Ministerstwo Finansów nie przeprowadzało z własnej inicjatywy
kontroli dokonywania potrąceń w poszczególnych urzędach skarbowych, pomimo że
posiadało informacje wskazujące na występowanie w tym zakresie różnego rodzaju
nieprawidłowości (np. potrącenia z wierzytelności zobowiązań innych niż podatkowe,
potrącanie zobowiązań podatkowych z wierzytelności wobec jednostek innych niż wobec
Skarbu Państwa).
W wyniku kontroli w Ministerstwie Finansów stwierdzono brak unormowań istotnych
spraw związanych z praktyką postępowania organów podatkowych w zakresie realizacji
zadań wynikających z art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych (np.

procedura

pobierania od jednostek budżetowych odsetek za zwłokę).
W skontrolowanych 33 urzędach skarbowych kwota potrąceń z wierzytelności wobec
państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia zwiększyła się ze 178 mln zł w 1995 r.
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do 211 mln zł w 1996 r., czyli prawie o 19%. Jednocześnie wzrósł udział tych potrąceń
w ściągniętych przez wszystkie badane urzędy podatkach odpowiednio z 0,92% do 0,98%.
W tym samym okresie kwota potrąceń z wierzytelności pozostałych państwowych jednostek
budżetowych (tj. innych niż państwowe jednostki budżetowe służby zdrowia) zmniejszyła się
z 43 mln zł do prawie 28 mln zł, a ich udział w pobranych podatkach ogółem spadł z 0,22%
do 0,13%.
Podatnicy korzystali z potrąceń w szczególności dla regulowania zobowiązań
podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług VAT,
podatku akcyzowym oraz podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wymienionymi
rodzajami podatków w objętych kontrolą urzędach skarbowych została potrącona kwota
prawie 340 mln zł, co stanowiło ok. 90% wszystkich potrąceń w latach 1995 -1996. Połowę
tej kwoty potrącono z zobowiązaniami podatkowymi z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych, jedną trzecią - z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego, a ok. jedną siódmą z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
W co trzecim skontrolowanym urzędzie skarbowym stwierdzono przypadki potrąceń
zobowiązań podatkowych z samych odsetek od wierzytelności głównej. Pomimo iż tego
rodzaju potrącenia nie były sprzeczne z obowiązującymi przepisami podatkowymi, to w ocenie Najwyższej Izby Kontroli - należało je uznać za niekorzystne dla budżetu państwa.
W praktyce oznaczały bowiem przyzwolenie na zachowanie przez podmioty gospodarcze
kwot głównych wierzytelności i regulowanie zobowiązań podatkowych rosnącymi odsetkami.
Brak regulowania zobowiązań wobec urzędów skarbowych przez państwowe
jednostki budżetowe wpływał niekorzystnie na dochody gmin. Urzędy skarbowe
zobowiązane są bowiem do odprowadzania na ich rzecz 5% wpływów z podatku od osób
prawnych. Ponieważ skontrolowane urzędy skarbowe odprowadzały powyższą należność
gmin dopiero po uregulowaniu zobowiązań wobec tych urzędów przez jednostki budżetowe,
to brak regulowania zobowiązań oznaczał również uszczuplenia dochodów gmin.
Wyniki kontroli wykazały naruszanie przez urzędy skarbowe zasady rzetelności
w postępowaniu podatkowym. Świadczył o tym fakt, że w co czwartym urzędzie
w niewystarczający sposób dokumentowano wymagalność i bezsporność zgłaszanych do
potrącenia wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia.
W tym kontekście zastrzeżenia kontroli budził

fakt, że Ministerstwo Finansów dopiero

w grudniu 1996 r. zaleciło urzędom skarbowym uzyskiwanie we własnym zakresie
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(w każdym przypadku potrącenia) potwierdzenia bezsporności i wymagalności zgłaszanych
przez podmioty wierzytelności.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działaniem nielegalnym (naruszono bowiem
art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych) było dokonywanie w okresie trzech lat przez
urzędy skarbowe potrąceń zobowiązań podatkowych płatników podatku dochodowego od
osób fizycznych z ich wierzytelności wobec Skarbu Państwa. I tak, jeden z uniwersytetów
uregulował wierzytelnościami wobec państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia
(nabytymi w drodze cesji) wszystkie zobowiązania pracowników z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych. Przyczyną tego zjawiska było wydanie przez Ministerstwo
Finansów wytycznych umożliwiających dokonywanie takich potrąceń. Wytyczne w tej
sprawie Ministerstwo skorygowało dopiero w marcu 1997 r.
Stwierdzono również

małą skuteczność prowadzonej przez urzędy skarbowe

windykacji należności od państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia powstałych
w związku z potrąceniami. Na koniec 1996 r. zobowiązania tych jednostek wobec
skontrolowanych urzędów w związku z dokonanymi potrąceniami wynosiły prawie
178 mln zł. Stanowiło to blisko połowę (45,8%) potrąconych przez te urzędy w latach 19951996 zobowiązań podatkowych (389 mln zł). Spośród skontrolowanych 33 urzędów tylko
w jednym urzędzie skarbowym jednostki budżetowe służby zdrowia zwróciły całość
należnych urzędowi kwot z tytułu potrąceń. Ustalenia kontroli wykazały, że znaczący wpływ
na małą skuteczność windykacji miało nie stosowanie się urzędów skarbowych do
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie windykacji należności. Zjawisko to
stwierdzono w 23 urzędach. Polegało ono głównie na nieprzestrzeganiu przepisów art. 112
ust. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W urzędach

skarbowych

powszechnie naruszano przepis § 9, ust. 3, pkt 2

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie zasad postępowania w
sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej. Organy podatkowe mają bowiem obowiązek
składania zawiadomień o naruszeniu dyscypliny budżetowej w przypadkach, gdy po
dokonanym potrąceniu zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec jednostek
budżetowych, jednostki te nie regulowały zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Ustalono,
że tylko co piąty urząd kierował wymagane zawiadomienia.
Stwierdzono nagminne przekraczanie planów finansowych przez kierowników
jednostek budżetowych służby zdrowia poprzez zadłużanie się wobec dostawców towarów
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i usług, zarówno sztywnych zasad prawa budżetowego, jak i ustawicznych niedoborem
środków na bieżące wydatki inwestycyjne. Należało przy tym podkreślić, iż wierzytelności
państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia stały

się (dla ich posiadaczy)

korzystniejszym źródłem zasilania finansowego niż lokata bankowa, której zyskowność była
w skali roku przeciętnie niższa o 25 do 30 punktów procentowych. Z punktu widzenia
budżetu państwa oznaczało to natomiast podrożenie w podobnej skali kosztów
funkcjonowania państwowej jednostki budżetowej. Przyczyną tego zjawiska był brak
możliwości (przy obecnym stanie prawnym) sfinansowania przekroczeń budżetu w inny
sposób, np. kredytem bankowym, którego koszt jest niższy niż odsetki za nieterminowe
spłacanie zobowiązań.

*

*

*

Wyniki kontroli pozwalały na sformułowanie pod adresem Ministra Finansów
wniosków o:
• systematyczne monitorowanie stanu zobowiązań państwowych jednostek budżetowych
służby zdrowia, w tym także z tytułu dokonanych przez organy podatkowe potrąceń;
• egzekwowanie przestrzegania dyscypliny budżetowej przez państwowe jednostki budżetowe;
• wzmożenie nadzoru nad urzędami skarbowymi w zakresie prawidłowości potrąceń
zobowiązań podatkowych z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych na
podstawie art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych;
• zdyscyplinowanie urzędów skarbowych w zakresie prawidłowości windykacji należności od
państwowych jednostek budżetowych zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
• egzekwowanie od urzędów skarbowych obowiązku składania zawiadomień o naruszeniu
dyscypliny budżetowej w przypadkach, gdy po dokonanym potrąceniu jednostki budżetowe
nie regulują zobowiązań powstałych z tego tytułu;
• wyjaśnienie wątpliwych kwestii związanych z praktyką działania urzędów skarbowych
w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych;
• podejmowanie - we współdziałaniu z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej skutecznych działań zmierzających do efektywnego wykorzystywania wydzielanych
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w budżecie państwa kwot przeznaczonych na oddłużanie jednostek budżetowych służby
zdrowia.

Pod adresem naczelników urzędów skarbowych wnioskowano o:
• niezwłoczne wystawienie zaległych tytułów wykonawczych oraz wniosków do jednostek
nadrzędnych w stosunku do państwowych jednostek budżetowych o zarządzenie pokrycia
należności ze środków zobowiązanego,
• konieczność przestrzegania art. 28 ustawy o zobowiązaniach podatkowych poprzez formalne
potwierdzanie wymagalności i bezsporności zgłaszanych przez podatników wierzytelności do
potrącenia,
• sprawdzanie, czy zgłaszana wierzytelność stanowi faktycznie zobowiązanie Skarbu Państwa.
• przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 112

ust. 1 ustawy

o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji, czyli - o wystawianie w przewidzianym terminie tytułów
wykonawczych oraz o występowanie do jednostek nadrzędnych w stosunku do państwowych
jednostek budżetowych o zarządzenie pokrycia należności ze środków zobowiązanego.

*

*

*

*

W związku z realizacją wniosków pokontrolnych, Minister Finansów poinformował,
że:
• w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy Prawo budżetowe przewiduje się
wprowadzenie ostrzejszych sankcji za naruszenie dyscypliny budżetowej,
• problematyka realizowanych przez organy podatkowe potrąceń została włączona do tematyki
doraźnych i kompleksowych kontroli Ministerstwa Finansów,
• podjęte zostały prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zawierającym wytyczne
realizacji budżetu państwa w zakresie rozliczeń z tytułu potrąceń zobowiązań podatkowych z
wierzytelności podatników wobec państwowych jednostek budżetowych, które uregulować
ma procedury w zakresie windykowania przez urzędy skarbowe należności od jednostek
budżetowych.
Z analizy nadesłanych przez naczelników urzędów skarbowych odpowiedzi wynikało,
że wszystkie wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. Urzędy wystawiły zaległe tytuły
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wykonawcze oraz wnioski do jednostek nadrzędnych (w stosunku do państwowych jednostek
budżetowych) o zarządzenie pokrycia należności ze środków zobowiązanego, a także wysłały
zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny budżetowej. Ponadto naczelnicy zapoznali z treścią
wystąpień

pokontrolnych

odpowiedzialnych

pracowników

urzędów

obligując

ich

jednocześnie do przestrzegania stosownych przepisów prawnych.

Wyniki kontroli gospodarki pozabudżetowej w wybranych jednostkach państwowych
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny działalności
prowadzonej przez państwowe jednostki budżetowe w formie gospodarki pozabudżetowej
oraz prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa dochodów uzyskiwanych z tej działalności.
Łącznie

objęto

kontrolą

111

jednostek,

z

tego:

22

zakłady

budżetowe,

43 gospodarstwa pomocnicze i 46 jednostek w zakresie środków specjalnych.
Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała wcześniej w tak szerokim zakresie
kontroli funkcjonowania gospodarki pozabudżetowej. Dotychczasowe kontrole prowadzone
były przede wszystkim w ramach kontroli wykonania budżetu państwa lub dotyczyły jednej
formy gospodarki pozabudżetowej i jednego działu klasyfikacji budżetowej.

*

*
Wyniki kontroli gospodarki pozabudżetowej dla dofinansowania sfery ochrony

zdrowia, edukacji, pomocy społecznej i innych zadań państwowych - wskazywały na
występowanie szeregu nieprawidłowości i brak nadzoru i kontroli nad gospodarką
pozabudżetową ze strony kierowników państwowych jednostek budżetowych. Skala
stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości i ich różnorodność w poszczególnych
formach gospodarki pozabudżetowej nie dały podstawy do jednoznacznie pozytywnej oceny
kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli dotyczyły zwłaszcza:
- wykorzystywania dotacji budżetowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- przejmowania przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze dochodów budżetu
państwa z wynajmu składników majątkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
- nieodprowadzania nadwyżek środków obrotowych do budżetu państwa,
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- niedokonywania przez gospodarstwa pomocnicze rozliczeń z budżetem w zakresie: wpłat z
tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i wpłat 50% zysku,
- nieprzestrzegania przez jednostki służby zdrowia obowiązku pokrywania ze środków
specjalnych w pierwszej kolejności zobowiązań wymagalnych.
W 1995 r. państwowa gospodarka pozabudżetowa osiągnęła ogółem dochody
w kwocie 4.261,2 mln zł, w tym dotacje z budżetu - 335,3 mln zł, a wydatki (bez wpłat do
budżetu) wyniosły 3.770,8 mln zł. Wpłaty do budżetu wyniosły 80,7 mln zł. Wynika z tego,
że środki pozyskiwane i wydatkowane przez państwową gospodarkę pozabudżetową mogą
być porównywalne z istotnymi pozycjami dochodów i wydatków budżetu państwa.
Na 1996 r. zaplanowano w ustawie budżetowej dla państwowej gospodarki
pozabudżetowej: dochody w kwocie 3.994,3 mln zł, (w tym dotacje w kwocie 398,9 mln zł),
wydatki (bez wpłat do budżetu) w kwocie 3.795,8 mln zł. Wpłaty do budżetu zaplanowano
w wysokości 56,6 mln zł.
Dochody objętych kontrolą 111 jednostek gospodarki pozabudżetowej w 1995 r.
wyniosły 1.038,2 mln zł (w tym dotacja 73,7 mln zł), a ich udział w dochodach całej
państwowej gospodarki pozabudżetowej wyniósł 24,4%. Wydatki wyniosły 984,7 mln zł,
a ich udział odpowiednio 26,1%. W I półroczu 1996 r. proporcje te kształtowały się podobnie.
Kwota stwierdzonych w trakcie kontroli uszczupleń dochodów ogółem wyniosła
777,1 tys.zł, w tym dochodów budżetu państwa - 431,8 tys.zł i dochodów gospodarki
pozabudżetowej - 317,9 tys. zł. W wyniku kontroli odzyskano ogółem 393,3 tys.zł, w tym na
dochody budżetu państwa wpłynęła kwota 223,4 tys.zł i na dochody gospodarki
pozabudżetowej - kwota 160,3 tys.zł. Uszczuplenia dochodów budżetu państwa powstały
przede wszystkim w wyniku nieodprowadzenia na dochody budżetu państwa przez jednostki
gospodarki pozabudżetowej wpływów uzyskanych ze sprzedaży majątku trwałego oraz opłat
z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa.
Zakłady budżetowe
Z ustaleń kontroli wynikało, że na 22 kontrolowane zakłady budżetowe tylko jeden
prowadził działalność bez wymaganej decyzji.
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Mało precyzyjna i wydana z opóźnieniem była decyzja o przekształceniu czterech
kontrolowanych ośrodków wczasowych MSW w zakłady budżetowe. Ośrodki wczasowe
MSW zostały przekształcone w zakłady budżetowe decyzją Nr 44 Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 27 maja 1992 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1992 r. W decyzji
tej Minister Spraw Wewnętrznych nie wskazał adresów ośrodków wypoczynkowych
(z wyjątkiem nazwy miejscowości) i nie sprecyzował źródeł przychodów.
W 6 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów w zakresie
opracowywania, zatwierdzania i zmian w planie finansowym.
W 11 zakładach budżetowych (50% kontrolowanych) dokonywano zakupów towarów
i usług z naruszeniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Niektóre zakłady
budżetowe w ogóle nie stosowały trybu postępowania wynikającego z ustawy
o zamówieniach publicznych.
Większość kontrolowanych zakładów budżetowych (16 jednostek) korzystała z dotacji
budżetowych, w tym 10 otrzymało dotacje pomimo tego, że podmioty te nie były wymienione
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad
udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie
gospodarki pozabudżetowej. Dotacje dla tych jednostek nie zostały także uwzględnione
w załączniku Nr 4 do ustaw budżetowych na rok 1995 i 1996. W jednym przypadku
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu dotacji budżetowej, co było niezgodne
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 1992 r. w sprawie ustalenia stawek
dotacji

przedmiotowych

dla

państwowych

zakładów

budżetowych

i

gospodarstw

pomocniczych.
W 1995 r. 6 zakładów (na 22 skontrolowane) nie zrealizowało planu dochodów, a na
koniec I półrocza 1996 r. w 10 zakładach budżetowych zaawansowanie rocznego planu
dochodów było niższe od wskaźnika upływu czasu. Brak należytej dbałości o dochody
stwierdzono w 4 zakładach budżetowych.
Gospodarstwa pomocnicze
Wyniki kontroli wykazały, że na 43 kontrolowane gospodarstwa pomocnicze 5
prowadziło działalność bez wymaganej decyzji. Decyzje o utworzeniu 7 gospodarstw
pomocniczych nie określały przedmiotu działalności oraz składników majątkowych
przydzielonych gospodarstwu przez jednostkę budżetową.
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Podstawą gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan
finansowy, zatwierdzony przez kierownika jednostki

budżetowej. W 4 kontrolowanych

gospodarstwach pomocniczych nie sporządzono takich planów, a w 5 gospodarstwach nie
były one zatwierdzone.
W 5 kontrolowanych gospodarstwach pomocniczych stwierdzono nieodprowadzenie
do budżetu państwa uzyskanych dochodów ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, co było niezgodne z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo
budżetowe.
W

21

gospodarstwach

pomocniczych

(48,8%

kontrolowanych)

wystąpiły

nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Dotyczyły one przede wszystkim wyboru niewłaściwego trybu udzielenia zamówienia oraz
dokumentowania podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie
publiczne.
W 8 gospodarstwach pomocniczych nie przestrzegano obowiązujących przepisów
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont.
Na 43 kontrolowane gospodarstwa pomocnicze, 36 gospodarstw (83,7%) korzystało
z dotacji budżetowych, w tym 16 otrzymało dotacje pomimo tego, że podmioty te nie były
wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu
i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej
w formie

gospodarki

pozabudżetowej.

Udział

dotacji

w

dochodach

gospodarstw

pomocniczych prowadzących taką samą działalność był znacznie zróżnicowany. Świadczyło
to o istniejących możliwościach racjonalizacji ich działalności. W 2 gospodarstwach
pomocniczych wystąpiły nieprawidłowości w zakresie celowości i legalności wydatkowania
środków pochodzących z dotacji budżetowej.
W 1995 r. nie zostały zrealizowane planowane dochody w 12 gospodarstwach
pomocniczych spośród 43 kontrolowanych. Złe wyniki finansowe osiągnęły w szczególności
gospodarstwa pomocnicze przy szkołach rolniczych. Plan dochodów w 1995 r. nie został
zrealizowany w 9 kontrolowanych gospodarstwach pomocniczych przy szkołach rolniczych.
W 4 przypadkach uzyskane dochody nie pokryły kosztów działalności. Brak należytej
dbałości o wysokość osiąganych dochodów stwierdzono w 3 gospodarstwach pomocniczych.
W 8 gospodarstwach pomocniczych stwierdzono uchybienia w zakresie rzetelności
sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Także w 8 gospodarstwach pomocniczych

224
wystąpiły opóźnienia w odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne.
Środki specjalne
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie
środków specjalnych decyzje o podjęciu działalności w formie środków specjalnych
podejmują kierownicy jednostek budżetowych. W toku kontroli ustalono, że brak było takich
decyzji w 7 izbach skarbowych (na 9 skontrolowanych), w 8 kontrolowanych urzędach
celnych oraz w 5 innych jednostkach, w których funkcjonowały środki specjalne. Łącznie 20
na 46 kontrolowanych jednostek w tym zakresie, tj. 43,5%, nie posiadało decyzji o podjęciu
działalności w formie środków specjalnych. Niektóre decyzje nie spełniały wymogów
w zakresie określenia siedziby jednostki, przedmiotu działalności, źródeł przychodów
i przeznaczenia rozchodów, przydzielonych środków obrotowych. Nieprawidłowości w tym
zakresie dotyczyły przede wszystkim środków specjalnych w jednostkach Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych.
W skontrolowanych jednostkach Ministerstwa Finansów stwierdzono, że Minister
Finansów dokonał rozszerzenia źródła przychodów kontrolowanego środka specjalnego
o pobrane opłaty od kwot ściągniętych w trybie egzekucyjnym i wpłaconych w wyniku
zastosowania środków egzekucyjnych. W 1995 r. była to kwota 15.271,8 tys.zł, co stanowiło
4,1% przychodów środka specjalnego. Ponadto w wyniku błędnej interpretacji zarządzenia
Nr 12 Ministra Finansów z dnia 23 marca 1992 r. w sprawie środków specjalnych w izbach
skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów, źródeł ich przychodów
oraz sposobu rozdysponowania w resorcie finansów stosowano praktykę zaliczania do
podstawy odpisu na środek specjalny należności podatkowych zapłaconych w wyniku
wysyłanych upomnień.
W 1995 r. nie został zrealizowany plan dochodów 5 kontrolowanych środków
specjalnych. W 7 jednostkach dokonywano wydatków ze środków specjalnych z naruszeniem
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Nie

wszystkie

środki

specjalne

wykorzystano

zgodnie

z

przeznaczeniem.

Uwagi dotyczące celowości odnoszą się zwłaszcza do wydatkowania środków specjalnych
w Ministerstwie Finansów i Głównym Urzędzie Ceł. Z ustawy o urzędzie Ministra
Finansów i ustawy Prawo celne wynika, że środki specjalne winny być przeznaczone na
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usprawnienie funkcjonowania aparatu skarbowego i organów celnych oraz na premie dla
pracowników. Wyniki kontroli wykazały, że środki specjalne były w przeważającej mierze
przeznaczane na premie dla pracowników. Przykładowo w Ministerstwie Finansów w 1995 r.
na premie dla pracowników (wraz z pochodnymi) przeznaczono 85,2% ogólnej kwoty
wydatków ze środka specjalnego, a w I półroczu 1996 r. - 87,1%.

*

*

*

Uwagi i wnioski NIK, przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych dotyczyły:
• wydania odpowiednich decyzji w sprawie zalegalizowania już funkcjonujących form
gospodarki pozabudżetowej,
• dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień w już wydanych decyzjach w zakresie
przedmiotu działania, źródeł przychodów i przeznaczenia rozchodów jednostek gospodarki
pozabudżetowej,
• zwiększenia nadzoru i kontroli nad gospodarką pozabudżetową przez kierowników jednostek
budżetowych,
• przekazania do budżetu państwa środków finansowych pochodzących ze sprzedaży
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
• dokonania zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz prawidłowego
rozliczenia nadwyżek środków obrotowych,
• wprowadzenia ewidencji księgowej i planów kont spełniających wymogi ustawy
o rachunkowości,
• terminowego i rzetelnego opracowywania planów finansowych i sprawozdawczości
budżetowej,
• terminowego opłacania składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy oraz
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
• egzekwowania należności od odbiorców, w tym poprzez naliczanie odsetek za nieterminowe
uiszczanie opłat,
• przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
W wystąpieniu skierowanym do Ministra Finansów wnioskowano o:
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• wprowadzenie zmian w zarządzeniu Nr 12 z dnia 23 marca 1992 r. w sprawie środków
specjalnych w izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów,
źródeł ich przychodów oraz sposobu rozdysponowania, poprzez wyeliminowanie z § 3
postanowień, że źródłem przychodu są pobrane od wierzycieli obcych wpłaty w wysokości
5% od kwot ściągniętych w trybie egzekucyjnym a także wpłaconych w wyniku zastosowania
środków egzekucyjnych,
• zaniechania stosowania praktyki zaliczania do podstawy odpisu na środek specjalny całości
kwot, wraz z odsetkami, uzyskanych w wyniku wystawiania przez urzędy skarbowe
upomnień.
W wystąpieniu skierowanym do Prezesa GUC wnioskowano m.in. o podjęcie
stosownych działań w celu zapewnienia pełnej zgodności przepisów wewnętrznych
w zakresie środków specjalnych z przepisami ogólnie obowiązującymi, w tym pilne wydanie
decyzji w sprawie finansowania działalności administracji celnej ze środków specjalnych.
Wyniki obecnej kontroli potwierdzają potrzebę wprowadzenia odpowiednich zmian
w przepisach wykonawczych do obecnie obowiązującej ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, określających zakres i zasady przyznawania dotacji budżetowych na
dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej. Zdaniem
Najwyższej Izby Kontroli, Minister Finansów powinien niezwłocznie przygotować
odpowiednie nowelizacje:
- wydanego na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 1 prawa budżetowego rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu
państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej
(Dz.U. Nr 44, poz. 193 i z 1993 r. Nr 91, poz. 419),
- wydanego na podstawie art. 16 ust. 5 prawa budżetowego rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 września 1992 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla
państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. Nr 75, poz. 372 i
z 1993 r. Nr 121, poz. 538),
które obejmują zakres dotacji budżetowych inny, niż ustalany w ustawach budżetowych na
poszczególne lata. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, upoważnienie zawarte w prawie
budżetowym mogłoby być rozumiane jako obowiązek określenia zakresu i zasad
przyznawania dotacji dla gospodarki pozabudżetowej w sposób nie związany z treścią
kolejnych ustaw budżetowych, jednak jedynie wówczas, gdyby rozporządzenie wykonawcze
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nie wskazywało imiennie jednostek objętych dotowaniem, lecz zawierało ogólne przepisy,
mogące mieć zastosowanie w każdym przypadku przyznania ustawą budżetową dotacji dla
gospodarki pozabudżetowej w określonej części budżetu.
Najwyższa Izba Kontroli proponowała rozważenie potrzeby wprowadzenia zmian
w wydanym na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych
jednostek budżetowych (Dz.U. Nr 42, poz. 184 ze zm.). Potrzebę takich zmian mogą
uzasadnić stwierdzone w toku kontroli naruszenia ww. rozporządzenia w zakresie wydawania
decyzji o podjęciu finansowania działalności w formie środków specjalnych stosownie do
ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych, ustawy - Prawo
celne i innych ustaw szczególnych. Stwierdzona znaczna liczba naruszeń wymogu ww.
rozporządzenia, aby decyzje o podjęciu działalności w formie środków specjalnych
podejmowali kierownicy jednostek budżetowych, skłoniła Najwyższą Izbę Kontroli do
wniosku o ewentualną zmianę trybu tworzenia środków specjalnych, dla uniknięcia
uzasadnionego obecnie zarzutu nielegalności działania.

*

*

*

*

Minister Finansów nie podzielił stanowiska Najwyższej Izby Kontroli odnośnie
dokonania zmian w przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo budżetowe i wyraził
pogląd, że zagadnienia te ujęte we wnioskach pokontrolnych Izby winny być jednoznacznie
uregulowane w ustawie normującej system finansów publicznych.
Prezes Głównego Urzędu Ceł poinformował Izbę m.in. że:
- uchylenie decyzji Nr 71 Prezesa GUC w sprawie finansowania działalności administracyjno
celnej w formie środków specjalnych na 8 m-cy przed wejściem w życie nowej decyzji
Prezesa GUC Nr 102 regulujących tę materię było uchybieniem, w związku z tym GUC
zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w
przyszłości,
- szczegółowe ustalenia dotyczące rozdysponowania środka specjalnego oraz charakteru
wypłaconej premii pracownikom administracji celnej zostaną zawarte w opracowywanym w
tej sprawie rozporządzeniu Ministra Finansów,
- dokonane zmiany organizacyjne w strukturze GUC wyeliminują w przyszłości opóźnienia
w opracowywaniu i zatwierdzaniu planu inwestycyjnego.
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Minister Transportu i Gospodarki Morskiej poinformował m.in., że:
- dla efektywnego wykorzystania środków pochodzących ze środka specjalnego zostały
określone osoby uprawnione do wydawania dyspozycji odnośnie przechowywania kwot
przyznawanych poszczególnym jednostkom,
- pracownicy odpowiedzialni za niewykonaną i terminową realizację zobowiązań wobec
budżetu zostali poinstruowani o konieczności bezwzględnego przestrzegania obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie poinformował m.in. że podjęte
zostały następujące działania i decyzje zmierzające do przeciwdziałania w przyszłości
stwierdzonym nieprawidłowościom, a tym samym zapewnienia przestrzegania w działalności
COS przepisów ustawy o zamówieniach publicznych:
- przypomniano wszystkim komórkom organizacyjnym Dyrekcji COS o bezwzględnym
obowiązku przestrzegania przepisów cyt. ustawy przy zlecaniu robót inwestycyjnobudowlanych, zamawianiu dostaw i zlecaniu usług,
- uregulowano szczegółowo tryb przygotowywania tych zamówień, centralizując zarazem
w Dyrekcji COS decyzje dot. tego trybu (dotyczy to więc również zamówień składanych
przez Oddziały COS).
W celu wyeliminowania problemów z dokładnym rozliczeniem przychodów
i rozchodów środka specjalnego oraz umożliwienia bieżącej kontroli nad dokonywanymi
z tego rachunku wydatkami. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych przedsięwzięła
następujące kroki:
- otwarto nowe rachunki bankowe umożliwiające prowadzenie odrębnej księgowości,
dotyczącej

wszystkich

operacji

gospodarczych

współfinansowanych

ze

środków

zagranicznych,
- prowadzone są rozmowy z dwoma firmami komputerowymi w celu wyboru nowego
programu ewidencji księgowej, który pozwoliłby na prowadzenie dwóch równoległych
ewidencji (złotówkowej i walutowej) oraz na dokładne rozliczenie poszczególnych
kontraktów kilkuletnich bez względu na coroczne zamknięcie ksiąg,
- trwają też rozmowy z firmą doradztwa finansowego w celu uzyskania pomocy przy
opracowaniu nowego planu kont oraz pomocy we wdrożeniu nowego komputerowego
programu ewidencji księgowej.
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Wyniki kontroli zarządzania rezerwami dewizowymi gromadzonymi przez Narodowy
Bank Polski (poufna)
Celem

kontroli,

podjętej

z

inicjatywy

NIK,

było

dokonanie

oceny

działalności Narodowego Banku Polskiego i Ministerstwa Finansów w zakresie gromadzenia
i zarządzania rezerwami dewizowymi, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ich narastania
i efektywności wykorzystania.
Kontrolą objęto 2 jednostki (Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów).
W latach 1994-1996 nastąpił wzrost rezerw oficjalnych brutto z 4,2 mld do 18,0 mld
USD. Począwszy od II półrocza 1996 r. wystąpiło spowolnienie tempa ich narastania, tym
niemniej poziom rezerw dewizowych był wystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa
obrotu dewizowego i płynności płatniczej państwa. Spadek tempa przyrostu rezerw
powodowany był głównie szybkim narastaniem ujemnego salda płatności towarowych
w oficjalnie rejestrowanych obrotach handlowych.
Wyniki kontroli wykazały, że sprzyjającą sytuację dla narastania deficytu handlowego
była aprecjacja realnego kursu efektywnego złotego, przy jednoczesnej liberalizacji opłat
importowych. Innym istotnym czynnikiem powodującym występowanie tego zjawiska był
rosnący popyt wewnętrzny, tak konsumpcyjny jak i inwestycyjna. Jednocześnie w 1996 r.
nastąpiło obniżenie stóp procentowych banku centralnego i rygorów w zakresie rezerw
obowiązkowych, czego następstwem było m.in. znaczne potanienie kredytu i w konsekwencji
jego przyrost. Nieskuteczne też było wspieranie eksportu środkami budżetowymi.
Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała legalność działań i rzetelność rozliczeń
związanych z likwidacją w latach 1992-1993, tzw. Państwowej Rezerwy Dewizowej (PRD),
stanowiącej wyodrębnioną część rezerw dewizowych gromadzonych przez NBP. Według
dokonanego w toku kontroli szacunku, Narodowy Bank Polski poniósł z tego tytułu
nieprawidłowe wydatki na zasilenie budżetu państwa o wartości bieżącej około 1 mld zł.
Ustalenia kontroli wykazały też uszczuplenie w latach 1995-1997 dochodów budżetu
Państwa w szacunkowej kwocie około 2 mln zł, co spowodowane zostało przerwaniem
czynności szacowania i likwidowania przedmiotów depozytowych, których własność przeszła
na Skarb Państwa, przede wszystkim w wyniku realizacji orzeczonych przez sądy kar
majątkowych.
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Ponadto ujawniono przetrzymywanie nie wykazywanych w sprawozdawczości
Ministerstwa Finansów o należnościach i zobowiązaniach Skarbu Państwa, należności
z tytułu nabytych w latach 1993-1994 ze środków budżetu państwa zagranicznych papierów
dłużnych o wartości nominalnej około 300 mln USD.
Wyniki kontroli dały też podstawy do przedstawienia krytycznych uwag, odnośnie:
- niektórych działań zapewniających lepsze wykorzystanie rezerw dewizowych,
- stanu regulacji prawnych dotyczących zarządzania tymi rezerwami.

*

*

*

W wyniku

kontroli

Najwyższa

Izba

Kontroli

wysunęła w wystąpieniach

pokontrolnych skierowanych do Prezesa NBP i Ministra Finansów, łącznie 16 wniosków.
Wnioski te zostały przyjęte do realizacji.

*

*

*

*

Z nadesłanych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika m.in., że:
- zostało zawarte Porozumienie w sprawie rozliczenia dokonanego w latach 1992-1993
pomiędzy NBP i Ministrem Finansów w związku z likwidacją PRD;
- Ministerstwo Finansów sprzedało zakupione w latach 1993-1994 zagraniczne papiery
wartościowe za łączną kwotę 209 mln USD i zasiliło ich złotową równowartością przychody
budżetu państwa za 1997 r.
Wyniki kontroli wdrażania zmian w systemie informatycznym Powszechnej Kasy
Oszczędności - Banku Państwowego
•

Celem kontroli, przeprowadzonej na wniosek Prezesa Rady Ministrów RP, było dokonanie oceny

legalności, celowości, gospodarności i rzetelności działań podejmowanych przez PKO-BP w procesie
dokonywania zmian w systemie informatycznym, a zwłaszcza w procesie przygotowania i wdrażania systemu
ZORBA 3000 (Zintegrowana Obsługa Rachunków Bankowych). W szczególności zaś postanowiono ocenić
wpływ tych działań na sprawność funkcjonowania PKO-BP na przełomie 1996 i 1997 r. oraz ocenić ich skutki,
w tym finansowe, zarówno dla Banku, jak i jego klientów.
•

W ramach realizowanego tematu skontrolowano 10 jednostek organizacyjnych PKO-BP. Kontrole

przeprowadzono w Centrali i w 9 oddziałach operacyjnych Banku.

*

*
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NIK stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu czynności bankowych przez
oddziały operacyjne PKO BP w zakresie obsługi klientów. Zdaniem Izby było to głównie
spowodowane nienależytym przygotowaniem Banku do rozpoczęcia wdrażania systemu
informatycznego ZORBA 3000.
W ostatnich miesiącach 1996 r. i na początku 1997 r. w PKO-BP wdrażano w ok. 15%
oddziałów operacyjnych (na 402 oddziały ogółem) nowy system informatyczny ZORBA
3000. Ponadto - spełniając obowiązki wynikające z zarządzeń Prezesa Narodowego Banku
Polskiego - PKO-BP wprowadzał w tym samym czasie nowy plan kont, nową numerację
jednostek organizacyjnych i nowy system sprawozdawczości bankowej. Dostawcą systemu
informatycznego (oprogramowania) ZORBA 3000 dla PKO-BP była firma SOFTBANK,
natomiast sprzęt komputerowy dla systemu dostarczały trzy inne firmy, tj. International
Computers Limited Poland Sp. z o.o., Hewlett Packard Polska i Digital Equipment Polska
Sp. z o.o.. Wydatki PKO-BP związane z wprowadzaniem systemu ZORBA 3000 wyniosły do
końca kwietnia 1997 r. ponad 131 mln zł. Ponadto Bank poniósł nakłady w kwocie ponad
27 mln zł na wykonanie okablowania sieci komputerowych. Źródłem finansowania
przedsięwzięć związanych ze zmianami w systemie informatycznym Banku były własne
środki obrotowe.
Wyniki kontroli wykazały, że w oddziałach operacyjnych PKO-BP wystąpiły
nieprawidłowości w wykonywaniu czynności bankowych. W zakresie obsługi klientów
nieprawidłowości te polegały na:
- ograniczaniu czasu i spowolnieniu obsługi,
- opóźnieniach

w

realizacji

bieżących

dyspozycji

i

zleceń

stałych

z rachunków

oszczędnościowo-rozliczeniowych,
- naliczaniu odsetek od nieistniejących debetów na rachunkach,
- sporządzaniu i wysyłaniu z opóźnieniami lub/i z błędami wyciągów o obrotach i stanach na
rachunkach.
Stwierdzono ponadto, że Bank przekazywał sprawozdania dekadowe dla Narodowego
Banku Polskiego w terminach późniejszych niż określone w przepisach, bądź wprowadzał
istotne korekty do wcześniej przesłanych sprawozdań. Natomiast od początku 1997 r. do
czasu zakończenia kontroli (czerwiec 1997 r.)

Bank nie przekazał w obowiązujących

terminach żadnej informacji miesięcznej i kwartalnej dla potrzeb NBP. Stanowiło to
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naruszenie przepisów zarządzenia nr 22/92 Prezesa NBP z dnia 10 grudnia 1992 r. w sprawie
zasad, zakresu i terminów przekazywania do NBP informacji ekonomicznych przez banki.
Nieprawidłowości w obsłudze klientów były przyczyną zgłaszania przez nich skarg
oraz występowania z roszczeniami wobec PKO-BP o odszkodowania z tytułu nienależytego
wywiązywania się Banku z przyjętych obowiązków. Do 21 marca 1997 r. wpłynęło do Banku
ogółem 619 roszczeń na kwotę ponad 254 tys. zł i 124,6 tys. USD, z których: uwzględniono
378 na ogólną kwotę ok. 168 tys. zł, odrzucono 38, a 322 roszczenia nie były jeszcze
rozpatrzone. Ponadto, według stanu na dzień 25 marca 1997 r. klienci PKO-BP wnieśli
łącznie 1.362 skargi, w tym najwięcej w Warszawie (647). W co czwartym skontrolowanym
oddziale operacyjnym Banku nie rejestrowano skarg i nie opatrywano ich w kolejne numery.
Wymóg właściwego rejestrowania spraw, wynikał z przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, dotyczących skarg i wniosków.
W ocenie NIK główną przyczyną występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu
oddziałów operacyjnych PKO-BP było nienależyte przygotowanie Banku do rozpoczęcia
wdrażania nowego systemu informatycznego ZORBA 3000, do przejścia na nowy plan kont.
Analiza spełnienia przez oddziały koniecznych warunków do wdrożenia systemu ZORBA
3000 wykazała, że tylko co czwarty zdołał - przed zaplanowanym terminem wdrożenia spełnić wszystkie warunki. W pozostałych oddziałach nie zainstalowano sprzętu
komputerowego lub/i sieci logicznej, a prawie w połowie oddziałów nie przygotowano na
czas odpowiednich pomieszczeń. O niewłaściwym przygotowaniu Banku do przejścia
(z dniem 1 stycznia 1997 r.) na nowy plan kont świadczyły natomiast opóźnienia w pełnym
przystosowaniu do pracy w tym planie kont wszystkich eksploatowanych systemów
informatycznych. Trudności w realizacji powyższych przedsięwzięć były w dużym stopniu
konsekwencją niewystarczającego nadzoru sprawowanego bezpośrednio przez kierownictwo
Centrum Informatyki, kierownika projektu ZORBA ze strony PKO-BP oraz dyrektorów
oddziałów regionalnych Banku.
Na powstawanie opóźnień w rozpoczynaniu wdrożeń systemu ZORBA 3000
największy wpływ miały następujące zjawiska:
- niedotrzymywanie umownych terminów przez dostawców sprzętu komputerowego;
- brak weryfikacji dostarczanych elementów sprzętu pod kątem sprawności ich współdziałania
i możliwości łączenia;
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- kierowanie do niektórych oddziałów sprzętu niekompletnego lub w za małych ilościach
w stosunku do potrzeb;
- zbyt późne rozpoczęcie szkoleń, względnie objęcie nimi niewystarczającej liczby
pracowników;
- brak szczegółowych harmonogramów czynności wdrożeniowych, które powinny zostać
opracowane przez kierownika projektu ze strony PKO-BP przy udziale kierowników
poszczególnych oddziałów.
Opóźnienia w przygotowaniu warunków do rozpoczęcia wdrażania systemu
ZORBA 3000 miały negatywny wpływ na dalszy przebieg tego procesu. W rezultacie
zachodziła

konieczność

dokonywania

częstych

zmian

we

wcześniej

przyjętych

harmonogramach prac wdrożeniowych, w których zmianie ulegały zarówno terminy, jak
i kolejność wdrożeń. Dodatkowymi czynnikami dezorganizującymi proces wdrażania
systemu były błędy w oprogramowaniu oraz trudności w nawiązywaniu kontaktów
z pracownikami firmy SOFTBANK w celu usuwania tych błędów.
Dodatkową przyczyną narastania opóźnień w wykonywaniu operacji bankowych
i nasilenia się zakłóceń w obsłudze klientów, zwłaszcza na przełomie 1996 i 1997 r. była oprócz nienależytego przygotowania i realizacji wdrażania systemu ZORBA 3000 konieczność jednoczesnego wprowadzania zmian wynikających z zarządzeń Prezesa
Narodowego Banku Polskiego. Zmiany te dotyczyły obowiązku przejścia banków na nowy
plan kont, nową numerację jednostek organizacyjnych banków

i

nowy system

sprawozdawczości bankowej. Analiza zakłóceń w działalności oddziałów operacyjnych
Banku na początku 1997 r. wykazała, że w głównej mierze wynikały one z przejścia na nowy
plan kont bez dostatecznego przygotowania tej operacji. Stwierdzono, że nie przeprowadzono
w odpowiednim czasie na stanowisku testowym próbnego zamknięcia roku i konwersji do
nowego planu kont na rzeczywistych danych z wybranych oddziałów. Zakłócenia
w działalności oddziałów spowodowane tymi zmianami występowały niezależnie od
użytkowanego systemu informatycznego. W związku z tym wątpliwości wzbudziła celowość
zakupu

i

rozpoczęcie

instalacji

systemu

ZORBA

3000

w starym

Na przystosowanie tego systemu do nowego planu kont Bank

planie

kont.

wydatkował łącznie

ponad 2,6 mln zł.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż niektóre postanowienia umowy zawarte z firmą
SOFTBANK na wdrożenie systemu ZORBA 3000 były niekorzystne dla Banku. Wynikało to
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z faktu, iż zawierały one jedynie ramowe warunki wykonania instalacji i wdrożenia
oprogramowania komputerowego. W umowie nie sprecyzowano okresu wdrażania systemu.
W związku z tym nie mogły być w niej przewidziane kary umowne z tytułu nieterminowego
wykonania zobowiązania. W umowie przewidziano natomiast ograniczoną odpowiedzialność
odszkodowawczą (do 75% podstawowej opłaty licencyjnej w przypadku niewykonania
umowy, a 50% - w przypadku nienależytego wykonania). Ponadto zawarto zapis dotyczący
wyłączenia odpowiedzialności firmy SOFTBANK za niewłaściwe używanie produktu przez
PKO-BP, bez określenia co należy rozumieć pod tym pojęciem.
Stwierdzono, że Bank regulował niektóre zobowiązania wobec firmy SOFTBANK
niezgodnie z postanowieniami umowy na dostawę systemu ZORBA 3000. I tak,
Bank wypłacił firmie SOFTBANK drugą część podstawowej opłaty licencyjnej (prawie
8,8 mln

zł) w pełnej wysokości, podczas gdy wdrożenie systemu ZORBA 3000

w pierwszych czternastu jednostkach organizacyjnych Banku było tylko częściowe (zamiast
całkowite, jak postanowiono w umowie). Bank dokonywał również w trakcie wdrażania
systemu (a nie po zakończeniu, jak przewidziano w umowie) wypłat dodatkowej opłaty
licencyjnej w wysokości 79 USD za każdy podłączony terminal logiczny. Łącznie z tego
tytułu Bank przekazał firmie SOFTBANK do dnia 4 lutego 1997 r. 978,5 tys. zł.
Istotnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zakłóceń w działalności oddziałów
operacyjnych Banku w związku z wprowadzeniem nowego planu kont było niedostateczne
przygotowanie kadry do pracy w tym planie kont. Stwierdzono, że dla systemu ZORBA
3000 Bank nie zorganizował żadnych szkoleń prowadzonych przez autora systemu.
Zakłócenia w działalności PKO-BP, powodowane trudnościami w procesie wdrażania
systemu ZORBA 3000 i przystosowania systemów informatycznych do pracy w nowym
planie kont, przyczyniały się do wzrostu wydatków finansowych Banku. Wynikało to z faktu,
iż zaburzenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych często uniemożliwiały ich
wykorzystanie w trakcie bieżącej realizacji operacji bankowych. W rezultacie występowała
konieczność ręcznego wykonywania stosownych czynności. Wymagało to jednak
zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych oraz wypłacania im dodatkowego
wynagrodzenia. W 1996 r. dodatkowe koszty osobowe poniesione przez Bank z tego tytułu
wyniosły łącznie prawie 5,7 mln zł. Ponadto - w związku z występowaniem zakłóceń
w obsłudze klientów - Bank poniósł koszty ogłoszeń w środkach masowego przekazu.
W ogłoszeniach tych wyjaśniano przyczyny zakłóceń w obsłudze klientów. Według stanu na
dzień 26 lutego 1997 r. koszty tych ogłoszeń wyniosły ogółem ponad 53,4 tys. zł.
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*

*

*

W świetle wyników kontroli konieczne w opinii NIK było - podjęcie przez Zarząd
PKO-BP następujących działań zapewniających prawidłowy przebieg dalszego wdrażania
systemu ZORBA 3000:
w zakresie realizacji umów przez dostawców:
• doprowadzenie do usunięcia błędów i usterek w systemie przez firmę SOFTBANK;
• egzekwowanie

terminowości

dostaw

sprzętu

i

wykonywania

sieci

strukturalnych

i energetycznych od pozostałych firm;
• wypłacanie kontrahentom należności w stosownej proporcji do stopnia faktycznego
zrealizowania przez nich postanowień umów;
w zakresie organizacji i nadzoru nad przebiegiem wdrażania systemu:
• zabezpieczenie przestrzegania tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych w procesie
korzystania z serwisu obcych firm;
• przyspieszenie zakończenia standaryzacji systemu;
• opracowanie szczegółowych harmonogramów czynności wdrożeniowych dla poszczególnych
jednostek organizacyjnych;
• zapewnienie kompatybilności sprzętu i oprzyrządowania;
• dostosowanie sprzętu do wymogów oprogramowania w oddziałach operacyjnych;
• przeszkolenie dodatkowo pracowników oddziałów w zakresie sposobu użytkowania systemu
w nowym planie kont.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK, Prezes Zarządu PKO-BP
poinformował, że:
• podjęto decyzję o wprowadzeniu do planu działalności Departamentu Rewizji zadań
dotyczących stopnia przygotowania oddziałów operacyjnych do wdrożenia systemu
informatycznego ZORBA 3000,
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• podjęto działania w celu zapewnienia większej skuteczności zabezpieczenia danych w tym
systemie przed dostępem osób nieupoważnionych,
• zobowiązał wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Banku do zawierania stosownych
klauzul w umowach, aby płatności następowały w proporcji do stopnia zaawansowania
realizacji postanowień umownych,
• opracowano wzorcowy harmonogram

instalacji systemu ZORBA 3000, służący

poszczególnym oddziałom operacyjnym do sporządzenia ich własnych, szczegółowych
harmonogramów,
• zmodyfikowano procedurę prac nad oprogramowaniem zamawianym u dostawców
zewnętrznych oraz wprowadzono obowiązek nadzorowania przez właściwy

departament

merytoryczny odbioru produktów.
Niezależnie od powyższych decyzji i działań podjęto przygotowania do stworzenia
scentralizowanego systemu sprawozdawczości wewnętrznej w celu generowania danych
z jednego źródła i usprawnienia przekazywania sprawozdawczości do NBP. Zarząd podjął
również działania zmierzające do poprawy jakości usług, m.in. przez wprowadzenie nowego
rachunku

oszczędnościowo-rozliczeniowego,

wzoru

wyciągów,

systemu

zgłaszania

i rozpatrywania zastrzeżeń oraz instalacji nowych bankomatów.

Wyniki kontroli wypłat firmom zarządzającym rocznego ryczałtowego wynagrodzenia
za zarządzanie majątkiem narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI)
Celem kontroli było dokonanie oceny zgodności wypłat firmom zarządzającym
rocznego ryczałtowego

wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem narodowych funduszy

inwestycyjnych (zwanego dalej wynagrodzeniem) z zasadami określonymi w umowach
o zarządzanie tym majątkiem.
Kontrola została przeprowadzona w 11 spośród 15 narodowych funduszy
inwestycyjnych.

*

*
Izba stwierdziła, że zarządy 10 NFI wypłaciły zawyżone roczne wynagrodzenia za

zarządzanie o 3.177 tys. dolarów USA, które winny być od firm zarządzających
wyegzekwowane.
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Zarządy 10 spośród 11 NFI objętych niniejszą kontrolą (I NFI S.A., II NFI S.A., NFI
„Progress” S.A., V NFI „Victoria” S.A., NFI „Magna Polonia” S.A., VII NFI im. Kazimierza
Wielkiego S.A., NFI „Octava” S.A., NFI „Foksal” S.A., Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI
S.A., NFI „Hetman” S.A.) wypłaciły firmom zarządzającym ich majątkiem w okresie od
12 lipca 1995 r. do 31 grudnia 1996 r. roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie
zawyżone o 3,2 mln dolarów USA (7,7 mln zł według średniego kursu w ww. okresie).
W ramach poprzedniej

kontroli, tj. stanu prac nad realizacją ustawy z dnia 30

kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji zjawisko to
wystąpiło w 3 spośród 4 badanych NFI (III NFI S.A., XI NFI S.A., XIII S.A.), w których
wypłata wynagrodzeń dla firm zarządzających w porównaniu do postanowień umów
zawyżona została o 1,1 mln dolarów USA, tj. 2,8 mln zł.
Łącznie więc zarządy 13 NFI

wypłaciły firmom zarządzającym

wynagrodzenia

w kwotach wyższych o 10,5 mln zł aniżeli wynikało to z zasad określonych umowami, co
stanowiło ok. 10 % sumy wynagrodzeń wypłaconych przez te fundusze.
Zasadniczym powodem tego stanu było nieprzestrzeganie postanowień umowy
o zarządzanie ich majątkiem, które uzależniały wysokość wynagrodzenia od ilości pakietów
wiodących.
W umowach o zarządzanie majątkiem 4 NFI, tj. II NFI S.A., V NFI „Victoria” S.A.
NFI „Octava” S.A., NFI „Foksal” S.A. nie przewidziano prawa

do zmniejszenia przez

zarządy NFI wynagrodzenia w przypadku zarządzania przez firmę zarządzającą liczbą
pakietów wiodących mniejszą od określonego limitu, stwarzając natomiast gwarancje
podwyższenia tego wynagrodzenia za zarządzanie liczbą pakietów wiodących powyżej
takiego limitu. Gdyby w umowach o zarządzanie właściwie zabezpieczono interes tych
Funduszy, tj. gdyby zasada

zmniejszania bądź

podwyższania wynagrodzenia była

jednakowa dla obu stron umowy, zaoszczędzonoby 0,3 mln dolarów USA ( 0,7 mln zł.).
Nieprecyzyjnie i niespójnie określono w umowach (i załącznikach do tych umów)
postanowienia dotyczące daty, od której należało naliczać wynagrodzenie. W § 4 tych umów
postanowiono, że wynagrodzenie należy się od daty wejścia w życie umowy (nie określając
jego wysokości), natomiast w załącznikach A-2 do poszczególnych umów, wiążących
wysokość wynagrodzenia z ilością pakietów wiodących, określono tę datę terminami: „od
posiadania pakietów akcji”, „od nabycia własności pakietów wiodących” lub innych
niezdefiniowanymi pojęciami, np. „od zarządzania spółkami ”.
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Dodać należy, że Ministerstwo Przekształceń Własnościowych przekazało zarządom
i radom nadzorczym wszystkich NFI

pismo zawierające błędną interpretację umów

o zarządzanie, według której dopuszczalne było wypłacenie firmom zarządzającym rocznego
ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie od daty alokacji do funduszy IV transzy akcji
spółek parterowych.
Uzależnienia wysokości wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem NFI tylko od
ilości pakietów wiodących, co miało miejsce w 13 Funduszach, nie można uznać za
prawidłowe, bowiem nie uwzględniało ono m.in. wartości aktywów, wielkości zatrudnienia,
stanu ekonomicznego i stopnia zaawansowania procesu restrukturyzacji poszczególnych
spółek.
W umowie o zarządzanie majątkiem NFI „Piast” S.A. nie zawarto natomiast żadnego
z tych kryteriów co powodowało, że wynagrodzenie należne było w pełnej ustalonej
wysokości, niezależnie od tego kiedy, ile akcji i jakich spółek wniesiono do tego Funduszu.
W latach 1995-96 b. Minister Przekształceń Własnościowych nie ustosunkował się do
wniosku Rady Nadzorczej NFI „Progress” S.A. o zatwierdzenie dodatkowego wynagrodzenia
za zarządzanie z tytułu wdrożenia przez firmę zarządzającą modelu zarządzania
bezpośredniego, nie wypełniając tym samym wymogu załącznika E.V.2 do umowy
o zarządzanie majątkiem tego Funduszu.
Rady nadzorcze 9 NFI ustanowiły zasady wypłaty wynagrodzenia za zarządzanie
dopiero po wypłaceniu pierwszych rat wynagrodzenia, a NFI „Octava” S.A. w ogóle nie
ustanowił takich procedur do zakończenia kontroli.

*

*

*

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, Zarządy 10 NFI, w których w wyniku kontroli
NIK stwierdzono wypłacenie zawyżonego rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za
zarządzanie, winny wyegzekwować od firm zarządzających nadpłacone kwoty w następującej
wysokości:
I NFI S.A.

65 tys. dolarów USA,

II NFI S.A.

437 tys. dolarów USA,

NFI „Progress” S.A.

662 tys. dolarów USA,

NFI „Victoria” S.A.

609 tys. dolarów USA,

NFI „Magna Polonia” S.A.

389 tys. dolarów USA,
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VII NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.

241 tys. dolarów USA,

NFI „Octava” S.A.

42 tys. dolarów USA,

NFI „Foksal” S.A.

28 tys. dolarów USA,

Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A.

227 tys. dolarów USA,

NFI „Hetman” S.A.

477 tys. dolarów USA.

Ustalenia kontroli uzasadniały, zdaniem NIK, podjęcie przez Ministra Skarbu Państwa
stosownych działań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy NFI w celu:
- dokonania oceny działalności władz narodowych funduszy inwestycyjnych w zakresie
zawyżonych wypłat wynagrodzeń,
- spowodowania podjęcia przez rady nadzorcze NFI renegocjacji treści umów o zarządzanie w
części dotyczącej wynagrodzenia w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia dla firm
zarządzających była odpowiednio powiązana np. z wielkością zarządzanego przez nie
majątku funduszy lub osiąganych zysków,
- spowodowania ustanowienia przez władze NFI „Octava” S.A. trybu wypłaty firmie
zarządzającej wynagrodzenia za zarządzanie.
Szczegółowe wnioski pokontrolne dotyczące działalności kontrolowanych podmiotów
zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych NIK, skierowanych do zarządów
kontrolowanych NFI oraz do Ministra Skarbu Państwa.

*

*

*

*

Minister Skarbu Państwa poinformował NIK, że:
• odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie umów za zarządzanie majątkiem narodowych
funduszy inwestycyjnych, również w zakresie dokonywania wypłat wynagrodzenia,
spoczywa na radach nadzorczych funduszy, dodając przy tym, że jako osoba wykonująca
funkcje walnego zgromadzenia funduszy, nie stwierdził ustawowego naruszenia prawa przez
rady nadzorcze funduszy w zakresie negocjowania, ustalenia i realizacji rocznego
ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie,
• Rada Nadzorcza NFI „Octava” SA prowadzi bieżący nadzór nad działalnością Funduszu,
jednak w związku z wnioskiem NIK zostaną podjęte przez Ministra Skarbu Państwa
dodatkowe działania w celu zbadania sytuacji związanej z trybem wypłaty wynagrodzenia
firmie zarządzającej,
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• trwają już prace nad zmianą koncepcji wypłat rocznego ryczałtowego wynagrodzenia za
zarządzanie, zostaną one przyspieszone w związku z wnioskiem NIK.
Odpowiadając na wystąpienia pokontrolne:
• Zarząd I NFI SA poinformował, że uchwała Komisji Odwoławczej NIK i postanowienie
Prezesa NIK zostały przekazane radzie nadzorczej funduszu oraz firmie zarządzającej
z prośbą o zajęcie stanowiska,
• Zarząd NFI „Progress” SA poinformował, że walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło
zmianę treści załącznika A-2 do umowy o zarządzanie majątkiem tego Funduszu,
wprowadzając następujący zapis: „roczne ryczałtowe wynagrodzenie za zarządzanie
majątkiem Funduszu wynosi równowartość w złotych kwoty 2.248.000 dolarów USA”,
• Zarząd V NFI „Victoria” SA poinformował, że postanowił zwrócić się do stron umowy
o zarządzanie majątkiem funduszu, tj. rady nadzorczej funduszu i firmy zarządzającej
o zajęcie stanowiska w sprawie zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym,
• Zarząd NFI „Magna Polonia” SA poinformował, że został zobowiązany przez radę nadzorczą
funduszu do podjęcia działań w sprawie wysokości wysokości wypłat rocznego ryczałtowego
wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem funduszu za okres od 12 lipca do 31 grudnia 1995 r.
oraz do przygotowania projektu zmian w umowie z 12 lipca 1995 r. celem zlikwidowania
niespójności postanowień umowy,
• Zarząd VII NFI im. Kazimierza Wielkiego SA poinformował, że rozpoczął konsultacje z radą
nadzorczą, a wyniki konsultacji zostaną przedstawione NIK,
• Zarząd NFI „Octava” SA poinformował, że realizacja wniosku pokontrolnego podważyłaby
reputację funduszu i wywołałaby konflikt i w związku z tym fundusz odmawia wykonania
tego wniosku jako sprzecznego z interesem funduszu i jego akcjonariuszy, w tym Skarbu
Państwa,
• Zarząd NFI „Foksal” SA poinformował, że postanowił dokonać potrącenia z przyszłych
należnych firmie zarządzającej rat wynagrodzenia za zarządzanie kwoty stanowiącej
równowartość 28 tys. dolarów USA,
• Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI SA poinformował, że zwrócił się do
firmy zarządzającej z wnioskiem o zwrot kwoty 227 tys. dolarów USA,
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• pozostałe NFI nie odpowiedziały jeszcze o podjętych działaniach (lub ich zaniechaniu)
w kwestii realizacji wniosków pokontrolnych.

6) Działalność administracji rządowej i samorządowej
Wyniki kontroli wydawania aktów wykonawczych do ustaw przez organy administracji
rządowej i Prezesa NBP
Celem kontroli, która została podjęta z inicjatywy NIK, było zbadanie i dokonanie
oceny wywiązywania się przez organy administracji rządowej i Prezesa NBP z ustawowych
obowiązków wydawania aktów wykonawczych w celu wykonania ustaw na podstawie
udzielonych w nich upoważnień oraz wywiązywania się przez Radę Ministrów z obowiązku
wynikającego z przepisu art. 15 ust. 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (zwanej dalej Małą Konstytucją), przedstawiania
skutków finansowych projektów ustaw przy zgłaszaniu ich Sejmowi, a także załączania
projektów podstawowych aktów wykonawczych.
Kontrolę przeprowadzono w 24 urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji rządowej oraz w Narodowym Banku Polskim.

*

*
Zdaniem NIK, naczelne i centralne organy administracji rządowej oraz Prezes

Narodowego Banku Polskiego nie w pełni wywiązywali się z konstytucyjnego obowiązku
zapewnienia wykonania ustaw, poprzez wydawanie aktów wykonawczych. Zarówno
niewydawanie aktów wykonawczych, jak też wydawanie tych aktów z opóźnieniem (od 1 do
12 miesięcy),

po

wejściu

w życie

ustaw

zawierających

stosowne

upoważnienia,

uniemożliwiało harmonijne funkcjonowanie regulacji prawnych, którą tworzą ustawy oraz
wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Stwierdzono ponadto nierzetelne
przedstawianie przez Radę Ministrów skutków finansowych przy zgłaszaniu Sejmowi
projektów ustaw, a także niewywiązywanie się z konstytucyjnego obowiązku załączania
projektów podstawowych aktów wykonawczych do projektów ustaw.
W wyniku kontroli stwierdzono, że w okresie od grudnia 1992 r., tj. po dniu wejścia
w życie Małej Konstytucji, do końca 1995 r. wydano 583 akty wykonawcze stanowiące
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realizację 546 obligatoryjnych upoważnień. Nie zrealizowanych zostało 141 upoważnień
(20%), co zdaniem NIK, świadczyło o tym, że organy zobowiązane do wydania aktów
wykonawczych nie wywiązywały się w sposób rzetelny z nałożonego na nie obowiązku.
W kontrolowanych urzędach wystąpiły przypadki niewydawania aktów wykonawczych lub
wydawanie ich wiele miesięcy a nawet lat po wejściu w życie ustaw zawierających
upoważnienia. Spośród 583 aktów wykonawczych:
- 112 aktów weszło w życie wraz z ustawami, na których podstawie zostały wydane albo
w terminie zakreślonym przepisami ustaw,
- 64 akty weszły w życie w terminie do 1 miesiąca od wejścia w życie ustawy,
- 87 aktów weszło w życie w terminie od 1 do 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy,
- 133 akty weszły w życie w terminie od 3 do 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy,
- 138 aktów weszło w życie w terminie od 6 do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy,
- 49 aktów weszło w życie po upływie roku od wejścia w życie ustawy.
Wydanie aktu wykonawczego wiele dni po ogłoszeniu przepisów ustawy zawierającej
obligatoryjne upoważnienie do jego wydania - nawet w przypadku, gdy ustawodawca nie
określił terminu wydania - utrudniało jej stosowanie. Brak regulacji w granicach
wyznaczonych obligatoryjnymi upoważnieniami może powodować, że system prawny
określony przepisami ustawy nie funkcjonuje należycie, zaś jej istotne postanowienia nie
mogły być realizowane. W trakcie kontroli stwierdzono, że:
- Minister Zdrowia i Opieki Społecznej nie wykonał, pomimo upływu 5 lat od wejścia w życie
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zawartego w niej upoważnienia dotyczącego
określenia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, sposobu ustalania odpłatności za
świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym do bezpłatnej opieki zdrowotnej; w ocenie
NIK niewydanie aktu wykonawczego spowodowało, że ceny za usługi świadczone przez
zakłady opieki zdrowotnej kształtowały się na niewspółmiernie niskim poziomie w relacji do
ponoszonych przez nie kosztów;
- wejście w życie po upływie ponad 100 dni od dnia wejścia w życie stosownego
upoważnienia, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie
trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa, w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu, oraz trybu ustalania i wnoszenia
opłat spowodowało, że w okresie tym nie było przepisów prawnych regulujących tryb
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przekazywania w zarząd mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa.
Wystąpiły także przypadki, w których nie wydano aktów wykonawczych na podstawie
obligatoryjnych upoważnień ustawowych pomimo upływu nawet ponad 10 lat od wejścia
w życie ustaw zawierających takie upoważnienia. Dotyczyło to m.in.:
- Ministra Kultury i Sztuki, który nie wywiązał się z obowiązku określenia trybu finansowania
badań archeologicznych na terenie inwestycji, pomimo upływu ponad 35 lat od dnia wejścia
w życie ustawy o ochronie dóbr kultury, w której zawarto stosowne upoważnienie;
- Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, który nie zrealizował upoważnienia zawartego
w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącego określenia, w porozumieniu
z właściwymi ministrami, jednolitych form nadzoru sanitarnego i zasad dokonywania ocen
stanu sanitarnego - epidemiologicznego, pomimo upływu ponad 11 lat od wejścia w życie
wymienionej ustawy.
Wejście w życie aktów wykonawczych wiele dni po wejściu w życie ustawy
zawierającej upoważnienia, może ograniczać obywatelom korzystanie z ich praw,
co stwierdzono

m.in.

w odniesieniu

do

upoważnienia

zobowiązującego

Ministra

Sprawiedliwości do określenia, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, szczegółowego sposobu i trybu sprawowania
przez sądy kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających
w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej. Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości, określające m.in. legalność przyjmowania i przebywania w szpitalach
psychiatrycznych osób z zaburzeniami psychicznymi i warunków, w jakich osoby te
przebywają, weszło w życie blisko 2 miesiące po wejściu w życie ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, co w praktyce oznaczało, że prawa pacjentów nie mogły być chronione w taki
sposób, w jaki przewidywał to ustawodawca.
Niewydanie aktów wykonawczych lub wydanie ich wiele dni po wejściu w życie
ustawy, może powodować stan niepewności prawnej potęgowany w sytuacjach, gdy
dotychczasowe przepisy wykonawcze utraciły moc obowiązującą. Przykładem tego jest
niewydanie przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej aktów dotyczących budowy
autostrad, lub wydanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych - po upływie 5 miesięcy od
wygaśnięcia dotychczasowych przepisów - zarządzenia w sprawie okresów wliczanych do
okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej
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obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży
Granicznej.
Najwyższa Izba Kontroli miała na uwadze fakt, że treść niektórych upoważnień mogła
budzić istotne wątpliwości dotyczące możliwości ich wykonania przez zobowiązane organy.
Przykładem takiej sytuacji było niezrealizowanie upoważnienia zawartego w prawie
bankowym, dotyczącego określenia trybu wydawania zezwoleń spółkom prawa handlowego
na

wykonanie

niektórych

czynności

bankowych.

Z

przedstawionego

stanowiska

Departamentu Licencji Bankowych i Departamentu Prawnego NBP wynikało, że przepis
zawierający upoważnienie obarczony był wadą prawną polegającą na braku wskazania
podmiotu, który miałby sprawować nadzór nad realizacją czynności bankowych przez spółki
prawa handlowego.
Podobna sytuacja miała miejsce również wtedy, gdy realizacja upoważnienia
ustawowego pociągała konieczność poniesienia znacznych, nie przewidzianych wcześniej,
wydatków budżetowych. Stwierdzono bowiem liczne rozbieżności odnoszące się przede
wszystkim do skutków finansowych związanych z realizacją upoważnienia zawartego
w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, zobowiązującego Radę Ministrów do
określenia świadczeń przysługujących absolwentom Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej, którzy przesiedlają się na pobyt stały do innej miejscowości w związku
z podjęciem zatrudnienia na stanowiskach wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.
W ocenie NIK niewłaściwe sformułowanie upoważnień ustawowych nie może
uzasadniać jednak niepodejmowania przez organy administracji działań mających na celu
nowelizację tych upoważnień.
Konsekwencją braku aktów wykonawczych było posiłkowe stosowanie wcześniej
obowiązujących regulacji prawnych, pomimo ich niespójności z przepisami nowo
uchwalonych ustaw, bądź stosowanie tzw. „prawa powielaczowego”, uznanego m.in. za
podstawę wydawania przez Prezesa NBP decyzji w sprawie nabycia znacznych pakietów
akcji banków.
Brak przepisów wykonawczych pociągał niekiedy również wymierne, negatywne dla
budżetu Państwa skutki finansowe. Następstwem niewydania przez Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej aktów wykonawczych do ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniom
morza przez statki, było zmniejszenie dochodu budżetu o ok. 60 tys. rocznie wpłat z tytułu
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pobierania opłat za wydawanie lub potwierdzanie określonych w ustawie świadectw
i zezwoleń.
Stwierdzono, że wiele aktów wykonawczych wchodziło w życie z dniem ich
ogłoszenia lub nadawano im moc wsteczną. Uzasadniano to najczęściej stwarzaniem
korzystniejszych sytuacji prawnych obywatelom. Wyniki kontroli wskazały jednak, że
powyższa praktyka spowodowana była częstokroć późniejszym podejmowaniem prac
legislacyjnych, co wiązało się m.in. z niewłaściwą organizacją pracy w zakresie działalności
legislacyjnej.

Zdaniem

NIK,

nadawanie

aktom

wykonawczym

mocy

wstecznej

niejednokrotnie miało na celu zmniejszenie skutków późniejszego wydania aktu
wykonawczego.
Z ustaleń kontroli wynikało, iż w przypadkach, gdy ustawodawca formułując
upoważnienie wskazywał na konieczność współdziałania przy wydaniu aktu wykonawczego
dwóch lub więcej organów administracji, proces legislacyjny ulegał znacznemu wydłużeniu.
Dotyczyło to m.in. niewydania aktu wykonawczego przez Ministra Finansów z powodu braku
uzgodnień z dwoma innymi ministrami, a także niewykonania upoważnień przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Długotrwałość

uzgodnień

międzyresortowych

spowodowana

była

zarówno

rozbieżnościami stanowisk prezentowanych przez poszczególnych ministrów, jak również
niedotrzymaniem terminów do wyrażenia opinii, określonych przez organ uzgadniający.
Wyniki kontroli wskazały również na przewlekłość procesów legislacyjnych
w odniesieniu do projektów aktów wykonawczych opiniowanych przez organizacje
samorządowe, związkowe lub przedstawicieli kościołów. Dotyczyło to m.in. opiniowania
przez Naczelną Radę Lekarską projektów aktów, do wydania których zobowiązani byli:
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Minister Sprawiedliwości.
Stwierdzono nierzetelne przedstawianie przez Radę Ministrów, przy zgłaszaniu
projektów ustaw, ich skutków finansowych. Stwierdzono, że skutki takie nie określone
zostały w uzasadnieniach do 26 projektów ustaw. O braku takiej rzetelności świadczył m.in.
fakt, że w uzasadnieniu do projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie podano
skutków finansowych wynikających z wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, podczas
gdy w uzasadnieniach do projektów przepisów wykonawczych opracowanych na podstawie
tej ustawy, skutki te określono na kwotę 12,7 mln zł.
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Podobnie ocenić należało wywiązywanie się przez Radę Ministrów z konstytucyjnego
obowiązku załączania projektów podstawowych aktów wykonawczych do projektów ustaw.
Stwierdzono, że w 32 przypadkach (spośród 48) przedkładane Sejmowi projekty ustaw nie
posiadały załączonych projektów aktów wykonawczych. Zdaniem NIK przekazanie Sejmowi
70% objętych sprawdzeniem projektów ustaw bez projektów aktów wykonawczych nie może
być traktowane jako wyjątek od obowiązku określonego przepisami Małej Konstytucji.
Zgodnie z art. 55 ust. 1 Małej Konstytucji, Prezes Rady Ministrów kieruje pracami
Rady Ministrów oraz koordynuje pracę poszczególnych ministrów.
Zdaniem NIK, z tak sformułowanej kompetencji wynikał obowiązek nadzorowania
przez Prezesa Rady Ministrów działalności ministrów, m.in. w zakresie wydawania aktów
wykonawczych na podstawie obligatoryjnych upoważnień ustawowych.
Wyniki kontroli funkcjonowania Urzędu Rady Ministrów w zakresie zapewniającym
Prezesowi

Rady

Ministrów

realizację

uprawnień

do

kontroli

wywiązywania

się

poszczególnych ministrów z obowiązku wykonywania obligatoryjnych upoważnień
ustawowych wykazały, że nie został wypracowany system skutecznego dyscyplinowania
administracji rządowej w tym zakresie. Świadczył o tym fakt wielokrotnego wskazywania
w wykazach aktów normatywnych przekazywanych właściwym organom tych samych nie
wykonanych upoważnień ustawowych.

*

*

*

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli, NIK stwierdziła konieczność:
• rozpoczęcia

prac

nad

projektami

aktów

wykonawczych

stanowiących

wykonanie

obligatoryjnych upoważnień ustawowych w terminach umożliwiających jednoczesne wejście
w życie tych aktów z dniem wejścia w życie ustaw, zobowiązujących do ich wydania,

• opracowania skutecznego systemu dyscyplinowania organów administracji rządowej,
mającego na celu wydawanie aktów wykonawczych w terminach umożliwiających
kompleksowe działanie ustaw - w tym usprawnienie procesu uzgodnień międzyresortowych,
• przestrzeganie przez Radę Ministrów, przy zgłaszaniu Sejmowi projektu ustawy, obowiązku
przedstawiania skutków finansowych oraz załączania projektów podstawowych aktów
wykonawczych,

247
• wystąpienia

z

inicjatywą

ustawodawczą

mającą

na

celu

uchylenie

upoważnień

obligatoryjnych, jeżeli prace prowadzone nad przygotowaniem aktu wykonawczego wskazują
na zasadność takiej inicjatywy.
Wnioski skierowane do poszczególnych ministrów, kierowników urzędów centralnych
oraz Prezesa NBP, dotyczyły w szczególności:
• podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w celu przyśpieszenia wykonania zaległych
upoważnień ustawowych,
• zapewnienia w przyszłych pracach legislacyjnych wydawania aktów wykonawczych
w terminach określonych w ustawach, a w przypadku braku takich terminów, realizowanie
obligatoryjnych upoważnień w terminie umożliwiającym jednoczesne wejście w życie aktu
wykonawczego z ustawą,
• uzyskania porozumienia w sprawie wydania aktu wykonawczego, jeżeli tak stanowi przepis
upoważniający do wydania tego aktu,
• przestrzegania w pracach legislacyjnych zasady dokonywania, przed wydaniem określonego
aktu

normatywnego,

analizy

skutków

finansowych,

wynikających

z wprowadzenia

postanowień tego aktu w życie,
• wzmocnienia nadzoru nad pracami legislacyjnymi prowadzonymi w poszczególnych
departamentach ministerstw w zakresie terminowego przygotowywania projektów aktów
wykonawczych oraz usprawnienia współdziałania tych jednostek w pracach związanych
z uzgadnianiem opracowywanych aktów prawnych.

*

*

*

*

W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne, NIK została poinformowana
o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, m.in., że:
- Minister Obrony Narodowej podjął działania zmierzające do przyspieszenia prac
legislacyjnych nad niewydanymi aktami wykonawczymi, a także mające na celu wydawanie
w przyszłości aktów wykonawczych w terminach zapewniających kompleksowe działanie
przepisów ustaw, zawierających obligatoryjne upoważnienia; opracowano również projekt
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zarządzenia, dotyczącego trybu przygotowywania i uzgadniania aktów o charakterze
normatywnym;
- Minister Pracy i Polityki Socjalnej zobowiązał właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa
do wcześniejszego przygotowywania aktów wykonawczych tak, aby akty te mogły wchodzić
w życie niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy zawierającej upoważnienie; usprawniono
jednocześnie wykonywanie kontroli przez Gabinet Ministra w zakresie prowadzonych prac
legislacyjnych oraz zaprowadzono rejestr upoważnień ustawowych;
- Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zobowiązał Biuro Prawne GUS do przestrzegania
zasady, aby akty wykonawcze do projektów ustaw wydawanych z inicjatywy GUS były
przygotowywane łącznie z projektem ustawy;
- Minister Transportu i Gospodarki Morskiej zwiększył zakres zadań Departamentu Prawnego
o nadzór nad realizacją upoważnień ustawowych;
- w projekcie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów zamieszczono przepisy
dyscyplinujące poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie spraw związanych
z terminowym opracowywaniem aktów wykonawczych;
- Minister Edukacji Narodowej wydał decyzję w sprawie organizacji prac legislacyjnych
w Ministerstwie.

Wyniki kontroli realizacji niektórych przepisów ustawy o własności lokali
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny stosowania
niektórych przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali przez gminy oraz
komunalne zakłady budżetowe i spółki prawa handlowego w okresie od 1 sierpnia 1994 r. do
30 czerwca 1996 r., w zakresie:
- organizowania wspólnot mieszkaniowych przez poprzednich zarządców,
- zgodnego z trybem ustawowym wyboru zarządu wspólnoty,
- respektowania przez wybrany zarząd praw właścicieli lokali i egzekwowania nałożonych na
nich obowiązków,
- wywiązywania się przez gminne jednostki organizacyjne i spółki z zawartych ze wspólnotami
umów o sprawowanie zarządu.
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Kontrolę przeprowadzono w 43 jednostkach, którym powierzono sprawowanie
zarządu nieruchomościami wspólnymi z udziałem gmin, w tym: w 31 komunalnych
zakładach budżetowych, w 11 komunalnych spółkach prawa handlowego i w 1
przedsiębiorstwie komunalnym.

*

*
Ustalenia kontroli wykazały, że pomimo upływu blisko dwóch lat od dnia ogłoszenia

ustawy o własności lokali, nadal nie została w pełni wdrożona. We wszystkich - z wyjątkiem
jednej - jednostkach sprawujących zarząd, stwierdzono przypadki nieprzestrzegania
niektórych przepisów tej ustawy, a także przypadki naruszenia przepisów Prawa
budowlanego. Na podstawie wyników kontroli, NIK wskazała na potrzebę wprowadzenia
zmian w obowiązujących przepisach, dotyczących m.in. prowadzenia księgowości wspólnot
mieszkaniowych, oraz przyznania właścicielom lokali prawa do kontroli zarządu, a także
rozszerzenia uprawnień zaskarżania do sądu uchwał wspólnot mieszkaniowych. Powyższe
wnioski zostały uwzględnione w znowelizowanej ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o własności lokali.
Przypadki naruszenia ustawy o własności lokali przez jednostki sprawujące zarząd
nieruchomościami wspólnymi najczęściej polegały na (w nawiasie liczba jednostek
sprawujących zarząd, w których stwierdzono naruszenie przepisów tej ustawy):
- nieprzeprowadzeniu

przez

kontrolowane

komunalne

jednostki

sprawujące

zarząd

nieruchomościami wspólnymi pierwszych zebrań wspólnot mieszkaniowych liczących ponad
10 lokali (5), co stanowiło naruszenie art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali.
Przeprowadzenie tych zebrań było warunkiem rozpoczęcia funkcjonowania wspólnot
mieszkaniowych;
- nieprzeprowadzeniu w ustawowym terminie (tj. w I kwartale 1996 r.) przez jednostki
sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi rocznych zebrań dla wszystkich lub dla
części zarządzanych wspólnot mieszkaniowych (13), co stanowiło naruszenie przepisów art.
30 ust. 1 ustawy o własności lokali;
- podejmowaniu przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w formie nie przewidzianej w ustawie
o własności lokali (4). Stanowiło to naruszenie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali;
- niedokonaniu wyboru zarządów wspólnot mieszkaniowych liczących ponad 10 lokali,
pomimo iż kierownik jednostki sprawującej zarząd nieruchomościami wspólnymi posiadał
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pełnomocnictwo gminy do występowania w jej imieniu jako właściciela lokali (6), co było
niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy o własności lokali;
- nieprawidłowym naliczaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną (17), polegającym na:
ujmowaniu w rozliczeniu wydatków uśrednionych kosztów dla zarządzanego zasobu
mieszkaniowego, nieuwzględnieniu w rozliczeniu kosztów udziału przypadającego na
właścicieli lokali użytkowych, obciążaniu właścicieli lokali kosztami sprzątania i utrzymania
terenu, w którym nie posiadali oni udziałów (ponieważ lokale nabywali tylko z udziałem w
gruncie pod budynkiem), co było sprzeczne z art. 14 ustawy o własności lokali, który określa
jakie koszty zalicza się w szczególności do kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej;
- błędnym wyliczaniu przez jednostki sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi
wysokości udziałów, a co za tym idzie - kosztów przypadających na poszczególnych
właścicieli (8). W związku z błędami zawartymi w aktach notarialnych sprzedaży lokali przez
gminy oraz z błędnymi danymi w posiadanej dokumentacji, dotyczącymi powierzchni
budynku oraz poszczególnych lokali stanowiących własność gminy, a także w związku z
niewyjaśnionym stanem prawnym niektórych lokali użytkowych (czy należą one do gminy,
czy do wspólnoty mieszkaniowej). Stanowiło to naruszenie art. 12 ust. 3 ustawy o własności
lokali;
- niewłaściwym rozliczaniu pożytków z nieruchomości wspólnych (np.: z tytułu najmu
należących do wspólnoty mieszkaniowej lokali użytkowych wyodrębnionych z części
wspólnych nieruchomości, za umieszczenie reklam na budynku, z tytułu oprocentowania
środków na rachunku bankowym wspólnoty), które były przekazywane przez jednostki
sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi na konto gminy zamiast na rzecz wspólnoty
mieszkaniowej (6). Działanie takie stanowiło naruszenie przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o
własności lokali, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą
pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby
przypadają właścicielom lokali stosownie do ich udziałów;
- nieegzekwowaniu od właścicieli lokali (w tym, od gmin) terminowego wpłacania zaliczek na
poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej (14), tj. obowiązku wynikającego z art.
13 ust. 1 ustawy o własności lokali;
- nieprowadzeniu lub niezgodnym z prawem i nierzetelnym prowadzeniu odrębnej ewidencji
przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości wspólnej (10), w wyniku czego ewidencja ta
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nie zapewniała możliwości rozliczenia wszystkich przychodów i wydatków dotyczących
wyłącznie tej nieruchomości, co było niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali;
- niepowiadomieniu właścicieli lokali w ustawowym terminie, tj. do 30 listopada 1994 r.
o zmianach w zakresie praw i obowiązków właścicielskich, wynikających z wejścia w życie
ustawy o własności lokali (11), co było niezgodne z art. 40 ust. 1 tej ustawy;
- nieprzedstawieniu przez jednostki sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi projektu
planu gospodarczego i nie uchwaleniu przez wspólnotę mieszkaniową rocznego planu
gospodarczego (5), co było sprzeczne z art. 30 ust. 2 ustawy o własności lokali;
- ustaleniu przez jednostki sprawujące zarząd nieruchomościami wspólnymi wysokości
zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (6), pomimo że zgodnie z
art. 22 ust. 3 pkt 3 ustawy o własności lokali należało to do kompetencji wspólnoty
mieszkaniowej.
Stwierdzono, że tylko w 9 spośród 41 gmin dokonano organizacyjnego rozdzielenia
wykonywania przez gminę funkcji zarządu i funkcji właściciela, zamiast powierzenia
wykonywania obu tych funkcji komunalnym podmiotom gospodarczym. Ustawa o własności
lokali nie nakładała na gminy obowiązku rozdzielenia funkcji zarządu i właściciela, jednak
w opinii NIK skumulowanie w rękach jednostki sprawującej zarząd nieruchomościami
wspólnymi dwóch funkcji (wykonywania uprawnień właścicielskich gmin oraz sprawowanie
zarządu) może w konsekwencji prowadzić we wspólnotach mieszkaniowych, w których
gmina posiada większość udziałów, do powstania takich sytuacji, gdzie jednostka sprawująca
zarząd

nieruchomościami

wspólnymi

może

sama

sobie

udzielić

absolutorium

ze sprawowanego zarządu oraz przeforsować korzystne dla siebie uchwały, o ile
pełnomocnictwo nie zawierałoby odpowiednich ograniczeń.
W 11 spośród 43 kontrolowanych jednostek sprawujących zarząd nieruchomościami
wspólnymi odnotowano przypadki kontynuowania na koszt gminy remontów budynków
rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy o własności lokali (tj. przed dniem 1 stycznia
1995

r.),

należących

do

wspólnot

mieszkaniowych,

co

pozytywnie

świadczyło

o wywiązywaniu się przez gminy z wcześniej podjętych zobowiązań.
Odnotowano 4 przypadki udzielania przez gminy pomocy w finansowaniu remontów
nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych w formie dotacji dla jednostek
sprawujących zarząd na przeprowadzenie remontów. Ustawa o własności lokali takiego
obowiązku na gminy nie nakładała. W opinii NIK ponoszenie przez gminę pełnych kosztów
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remontów nieruchomości wspólnych bez obciążania tymi kosztami właścicieli lokali
stosownie do posiadanych udziałów, było sprzeczne z przepisami art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1
ustawy o własności lokali, w myśl których każdy właściciel lokalu ma obowiązek pokrywania
kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
Z ustaleń kontroli wynikało, że przyczynami nieprawidłowości w stosowaniu ustawy
o własności lokali były w szczególności:
- w początkowej fazie wdrażania omawianej regulacji - brak doświadczenia we wdrażaniu
rozstrzygnięć przyjętych przez ustawodawcę. Dwumiesięczny okres przejściowy na
dostosowanie się dotychczasowych jednostek sprawujących zarząd nieruchomościami do
wymogów zupełnie nowej regulacji prawnej, jaką jest ustawa o własności lokali okazał się
zbyt krótki dla 32 spośród 43 jednostek;
- wieloletnie zaniedbania dotychczasowych lub poprzednich jednostek sprawujących zarząd
nieruchomościami w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki nieruchomościami,
w szczególności w zakresie remontów i prowadzenia dokumentacji techniczno-budowlanej
zarządzanych budynków;
- niewystarczająca znajomość przepisów ustawy o własności lokali w jednostkach
sprawujących zarząd nieruchomościami wspólnymi oraz trudności w interpretowaniu jej
przepisów;

- niedostosowanie statutów i struktur organizacyjnych jednostek sprawujących zarząd
nieruchomościami

wspólnymi

do

potrzeb

sprawowania

zarządu

nieruchomościami

wspólnymi, w tym nieokreślenie oraz niedokonanie podziału obowiązków pomiędzy komórki
organizacyjne i niewyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań
wynikających ze sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi;
- niedostateczny

nadzór

ze

strony

kierownictwa

jednostki

sprawującej

zarząd

nieruchomościami wspólnymi nad działaniem własnych pracowników, zwłaszcza w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy o własności lokali i ustawy - Prawo budowlane;
- niedostatek

środków

finansowych

na

zapewnienie

pełnej

realizacji

obowiązków

wynikających z ustawy o własności lokali, np. na zakup oprogramowania komputerowego, na
uzupełnienie brakującej dokumentacji budynków, na pokrycie kosztów postępowania
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sądowego w celu zapewnienia skutecznego egzekwowania wpłacania zaliczek na koszty
zarządu nieruchomością wspólną.
W wyniku kontroli stwierdzono, że oprócz naruszania ustawy o własności lokali
w jednostkach sprawujących zarząd nieruchomościami wspólnymi (w 25 jednostkach,
tj. w 58,1%) naruszano przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane poprzez:
nieprowadzenie lub niepełne prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentów,
które powinny być dołączone do książki obiektu (7), niewykonywanie okresowych
przeglądów stanu technicznego budynków bądź niedokumentowanie wyników tych
przeglądów (17), posiadanie niekompletnej dokumentacji technicznej budynku (7).

*

*

*

W związku z ustaleniami kontroli, NIK wnioskowała o wprowadzenie zmian
w obowiązujących przepisach polegające na:
• zdefiniowaniu w ustawie o własności lokali zapisu „odpowiednia księgowość finansowa”
poprzez określenie minimalnych wymagań, jakie powinna spełniać księgowość prowadzona
dla wspólnoty mieszkaniowej, tak aby każdy właściciel lokalu mógł zorientować się w
aktualnym stanie rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej.
Możliwość wieloznacznego interpretowania tego pojęcia - w połączeniu z przepisami ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i zarządzenia Ministra Finansów Nr 46 z dnia 1
sierpnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości oraz
jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich
gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy
celowych oraz gmin i ich związków - prowadzi bowiem do powstawania wątpliwości jak i w
jakim zakresie powinna być prowadzona księgowość wspólnot mieszkaniowych;
• przyznaniu właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych uprawnienia do wglądu na
bieżąco w prowadzoną przez zarząd dokumentację źródłową przychodów i kosztów
dotyczących nieruchomości wspólnej. Ustawa o własności lokali stwierdza w art. 29 ust. 2, iż
„Właściciele lokali podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi z
prowadzonej działalności. Na żądanie właściciela lokalu zarząd jest obowiązany udzielić mu
stosowanych informacji”, natomiast nie wprowadza obowiązku udostępnienia do wglądu
dokumentacji źródłowej. Właściciele lokali nie posiadają zatem możliwości bezpośredniej
kontroli działalności zarządu wspólnoty, a w przypadku posiadania mniej niż połowy
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udziałów mogą być faktycznie pozbawieni możliwości jakiejkolwiek kontroli bieżących
działań zarządu, ponosząc przy tym - zgodnie z art. 17 ustawy o własności lokali odpowiedzialność za zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej;
• umożliwieniu właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych liczących powyżej
10 lokali, zaskarżania do sądu uchwał wspólnoty mieszkaniowej z powodu rażącego
naruszenia zasad prawidłowej gospodarki, a nie tylko z powodu jej niezgodności z prawem
lub z umową właścicieli - jak to obecnie przewiduje ustawa o własności lokali.
W celu zapewnienia zgodnego z prawem działania komunalnych jednostek
sprawujących zarząd nieruchomościami wspólnymi z udziałem gmin, NIK uznała za celowe
podjęcie przez zarządy i rady gmin, prezydentów miast i burmistrzów działań dotyczących:
• rozdzielenia funkcji sprawowania zarządu od funkcji właściciela w przypadkach, w których
gmina posiada ponad połowę udziałów w nieruchomości wspólnej;
• zorganizowania funkcjonowania gminnych jednostek sprawujących zarząd nieruchomościami
wspólnymi, odpowiednio do potrzeb wynikających z ustawy o własności lokali, m.in. poprzez
uaktualnienie regulaminów organizacyjnych i statutów jednostek komunalnych w celu ujęcia
zadań z zakresu sprawowania zarządu nieruchomościami wspólnymi;
• zapewnienia starannego i rzetelnego dokumentowania przebiegu zebrań wspólnot
mieszkaniowych oraz podejmowanych przez nie uchwał.

*

*

*

*

Wnioski sformułowane na podstawie ustaleń niniejszej kontroli dotyczące zmiany
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, zostały uwzględnione
w znowelizowanej ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.
Zgodnie z tą nowelizacją, zarządy wspólnot mieszkaniowych są zobowiązane stosować dla
nieruchomości wspólnej zasady rachunkowości określone dla jednostek nie prowadzących
działalności gospodarczej, dokonywać rozliczeń poprzez rachunek bankowy oraz składać ze
swojej działalności roczne sprawozdanie. Stosowanie zasad rachunkowości określonych dla
jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej nie dotyczy wypadku, gdy zarząd
nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych
w przepisach prawa budżetowego. Obowiązek ten obejmuje w szczególności prowadzenie dla
nieruchomości wspólnej odrębnej ewidencji kosztów i przychodów, a także ewidencji
wnoszonych przez właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
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Ponadto każdemu właścicielowi lokalu przyznano prawo kontroli działalności zarządu
oraz zaskarżania uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu z powodu jej niezgodności
z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego
zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.
W odpowiedziach na wystąpienia pokontrolne kierownicy jednostek kontrolowanych
poinformowali o działaniach podjętych w ramach realizacji wniosków pokontrolnych dla
zapewnienia zgodnego z prawem sprawowania zarządu, w szczególności o:
- dokonaniu rozliczeń nieprawidłowo zaksięgowanych pożytków i niewłaściwie naliczonych
kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
- zwróceniu uwagi na ścisłe przestrzeganie praw i obowiązków wynikających z ustawy
o własności lokali oraz na rzetelne dokumentowanie uchwał i zebrań wspólnot
mieszkaniowych,
- działaniach w celu uzupełnienia braków w dokumentacji i prostowaniu błędów w aktach
notarialnych dotyczących sprzedaży lokali.
Wyniki kontroli działalności b. Urzędu Antymonopolowego w zakresie realizacji ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
działalności Urzędu Antymonopolowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, a w szczególności:
- kontrolna, badawcza i rejestrowa działalność Urzędu oraz przydatność wyników tych
rodzajów działalności w zwalczaniu praktyk monopolistycznych;
- zgodność wydawanych przez Urząd decyzji z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym i przepisami kodeksu postępowania administracyjnego;
- sprawność Urzędu w kontrolowaniu i egzekwowaniu wykonywania zarówno jego własnych
decyzji, jak i wyroków Sądu Antymonopolowego.

*

*
Wyniki kontroli pozwoliły na wyrażenie generalnego stwierdzenia, iż Urząd nie

w pełni osiągnął cele określone ustawą o przeciwdziałaniu praktyktom monopolistycznym.
Zauważalna bowiem w działalności Urzędu dominacja funkcji orzeczniczej nad kontrolną
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i rejestracyjną wskazała na to, że Urząd, przeciwdziałając już zaistniałym praktykom
monopolistycznym, w znacznym stopniu ograniczył oddziaływanie prewencyjne na zbiorowość
podmiotów

gospodarczych.

Ponadto

długotrwałość

postępowań

administracyjnych,

świadczyła o niewystarczającej sprawności pracy Urzędu, do czego przyczyniły się także
ograniczenia organizacyjne i kadrowe oraz niezadowalający poziom obsługi prawnej.
Urząd Antymonopolowy został powołany do realizacji zadań określonych
w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (art. 19). W związku
z powyższym zajmował się przede wszystkim działalnością orzeczniczą, badawczą,
dotyczącą kształtowania się cen w warunkach ograniczenia konkurencji oraz dotyczącą badań
stanu koncentracji gospodarki. Urząd zajmował się także działalnością kontrolną podmiotów
gospodarczych oraz prowadził rejestr podmiotów gospodarczych, których udział w rynku
krajowym przekraczał 80%. Zatrudnienie ogółem w Urzędzie na dzień 30 czerwca 1996 r.
wynosiło 162 osoby, w tym 99 osób zatrudniano w centrali Urzędu, a 63 w delegaturach.
W działalność merytoryczną Urzędu zaangażowanych było przeciętnie 50% zatrudnionych
osób.
W latach 1995 - I półrocze 1996 r. Urząd realizował przede wszystkim funkcję
orzeczniczą, znacznie samoograniczając - wynikające z ustawy o ppm. - zadania kontrolne.
Kontrole przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym realizowały jedynie Centrala Urzędu oraz Delegatura
w Gdańsku, które łącznie przeprowadziły 16 kontroli. Były to jednak wyłącznie kontrole
doraźne, wykonywane przede wszystkim na potrzeby toczących się już postępowań
administracyjnych. W ogóle nie przeprowadzono natomiast kontroli planowych, do
prowadzenia których jednostki organizacyjne Urzędu zobligowane były postanowieniami
zarządzenia Nr 1 Prezesa Urzędu Antymonopolowego z dnia 6 lutego 1991 r., tym samym
więc naruszały one przepisy zawarte w tym zarządzeniu.
Urząd prowadził działalność badawczą, dotyczącą przede wszystkim stanu
koncentracji podmiotów gospodarczych na wybranych rynkach oraz analiz rynków
w niektórych sektorach gospodarki. Wyniki tej działalności wykorzystywano m.in.
w toczących się postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie. Działalność badawcza
była jednak prowadzona dość jednostronnie, bowiem na 53 przeprowadzone badania, aż 35
dotyczyło rynku kawy w sektorze przemysłu spożywczego.
W Centrali Urzędu nie prowadzono aktualnego rejestru podmiotów gospodarczych,
których udział w rynku krajowym przekraczał 80%. Ze względu na odmowę udostępnienia
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zbioru danych przez Prezesa GUS, powołującego się na tajemnicę statystyczną, w rejestrze
brak było istotnych informacji o wpisanych tam podmiotach. W obecnym stanie prawnym
(art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) wykonanie tego obowiązku
przez Urząd nie było możliwe. Urząd nie mógł pozyskać pełnych danych do aktualizacji
rejestru z innych źródeł np. rejestrów sądu gospodarczego czy rejestru przedsiębiorstw
państwowych.
W działalności orzeczniczej Urzędu podstawowym problemem była długotrwałość
toczących się postępowań administracyjnych. Znaczna ich część - 32 spośród 85 szczegółowo
zbadanych w Centrali Urzędu - trwała nawet powyżej 12 miesięcy. Podobną sytuację
odnotowano w kontrolowanych Delegaturach. Niezależnie od występujących ograniczeń
organizacyjnych i kadrowych, świadczyło to o niewystarczającej sprawności pracy Urzędu.
Rażącą nieprawidłowością były przypadki nie przestrzegania - wynikającego z art. 36 kpa obowiązku powiadamiania stron o nie załatwieniu sprawy w terminie przewidzianym
w art. 35 § 3 kpa.
W wyniku kontroli ujawniono 2 przypadki odmowy przez podmioty gospodarcze
uiszczenia kar pieniężnych nałożonych przez Urząd motywowane prowadzeniem działalności
gospodarczej ze stratą. Podmioty te powołały się na treść art. 14 ust. 3 ustawy o ppm, który
wskazuje, że kara pieniężna nałożona przez Urząd płatna jest z dochodu po opodatkowaniu
lub innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami. Urząd poszukiwał podstaw prawnych
do umorzenia tych należności, nie biorąc pod uwagę możliwości wyegzekwowania kar na
podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W 1995 r. na 180 rozstrzygniętych spraw przez Urząd w stosunku do 73 wpłynęły
odwołania, co stanowiło 40,4% ogółu wydanych decyzji. W I półroczu 1996 r.
zakwestionowano 39 spośród 110 spraw, co stanowiło 35,4% ogółu wydanych decyzji.
Znaczna ich część została uchylona bądź zmieniona w całości lub w części przez Sąd
Antymonopolowy (ponad 35% w 1995 r. i około 26% w I półroczu 1996 r.). Przyczynami
uchyleń były przede wszystkim odmienna ocena materiału dowodowego, ale także naruszenie
prawa procesowego i materialnego. Wpłynęło to na wyrażoną przez NIK ocenę
o niezadowalającym poziomie obsługi prawnej Urzędu.
Odwołania od decyzji Urzędu kierowane były do Sądu Antymonopolowego niekiedy
po upływie kilku miesięcy od daty wpływu. Naruszało to dyspozycję art. 47929 § 1 kpc
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nakazującą niezwłoczne przekazywanie takich spraw. Kilkumiesięczne opracowywanie pisma
procesowego przez Urząd przedłużało zbędnie tok postępowania odwoławczego.

*

*

*

Pełna realizacja ustawowych celów w zakresie przeciwdziałania praktykom
monopolistycznym wymagała - w ocenie NIK - podjęcia przez Prezesa Urzędu niezbędnych
decyzji i działań zmierzających do:
-

przestrzegania przez jednostki organizacyjne Urzędu zasad i trybu prowadzenia działalności
kontrolnej, wynikających z wewnętrznych uregulowań;

-

aktualizacji rejestru podmiotów o ponad 80% udziale w rynku krajowym i zapewnienie
współuczestnictwa Delegatur Urzędu w jego prowadzeniu;

-

podniesienia sprawności przebiegu prowadzonych postępowań administracyjnych;

-

poprawy poziomu pracy obsługi prawnej Urzędu.
Niezależnie od powyższego Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła potrzebę
zainicjowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prac
legislacyjnych nad nowelizacją treści art. 14 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu
praktykom

monopolistycznym,

gospodarczych

możliwości

w celu

odmowy

pozbawienia

uregulowania

kary

ukaranych
pieniężnej

podmiotów
z

powodu

prowadzenia działalności gospodarczej ze stratą.
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o

rozważenie przez Radę

Ministrów podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o statystyce publicznej w zakresie art.
10, w kierunku stworzenia możliwości korzystania z danych statystycznych objętych
tajemnicą statystyczną przez te urzędy państwowe, którym jest to niezbędne do
wykonywania ustawowych zadań.

*

*

*

*

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (b. Urząd Antymonopolowy) poinformował o przyjęciu do realizacji
wniosków NIK oraz skierował w tej sprawie pismo do Dyrektorów Departamentów
i Delegatur UOKiK, zobowiązując ich do wykorzystania zaleceń wynikających z kontroli.
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Wyniki kontroli realizacji inwestycji centralnych
Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny 32 wskazanych przez Sejmową
Komisję Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów inwestycji centralnych pod kątem
prawidłowości realizacji procesu inwestycyjnego, a ponadto ocena prawidłowości
wypełniania obowiązku nadzoru i kontroli przez ministrów i wojewodów w zakresie
prawidłowości przekazywania i wykorzystywania środków budżetowych na realizację
inwestycji. Inwestycje te ujęte były w zał. nr 6 do ustawy budżetowej na rok 1996,
zawierającym wykaz 185 inwestycji centralnych.
Kontrola została podjęta na wniosek Prezydium Sejmowej Komisji Polityki
Gospodarczej, Budżetu i Finansów.

*

*
Wyniki kontroli wskazały na utrzymującą się niską efektywność inwestycji centralnych,

spowodowaną przewlekłością ich realizacji. Na nieterminową realizację inwestycji, miały
wpływ takie czynniki, jak przede wszystkim brak wystarczających środków budżetowych,
niekontrolowane zmiany zakresu rzeczowego oraz wzrostu wartości kosztorysowych
inwestycji, brak przepisów normujących zasady i tryb opracowywania, aktualizacji
i zatwierdzania dokumentacji projektowej dla inwestycji dotowanych z budżetu państwa.
Stwierdzono także zaniedbania w zakresie pełnienia nadzoru i kontroli nad realizacją
inwestycji przez właściwych ministrów i wojewodów.
Spośród 32 skontrolowanych inwestycji centralnych, 12 stanowiły przedsięwzięcia
jednostek, dla których dysponentami środków budżetowych byli ministrowie, dla 17
wojewodowie, natomiast 3 stanowiły inwestycje centralne finansowane z dotacji celowych na
zdania własne gmin.
W szeregu przypadków, rzeczywiste cykle realizacyjne kilkakrotnie przekraczały
pierwotnie ustalone przez inwestorów cykle realizacji inwestycji. Podstawowymi
przyczynami tego niezadowalającego stanu były: niedoskonałość aktualnych unormowań
prawnych, co w znacznym stopniu sprzyjała rozprężeniu procesu inwestycyjnego oraz braki
środków budżetowych w wielkościach umożliwiających terminową realizację inwestycji.
Brak środków budżetowych był konsekwencją nieprzestrzegania przez dysponentów
tych środków postanowień art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budżetowe, który stanowi,
że wysokość wydatków na finansowanie inwestycji powinna być określona na poziomie

260
zapewniającym terminowe wykonanie inwestycji.
Innym czynnikiem
permanentne

wpływającym na nieterminową realizację inwestycji były

niekontrolowane

zmiany

zakresu

rzeczowego

inwestycji.

Większość

skontrolowanych inwestycji nie posiadała aktualnych założeń techniczno - ekonomicznych
(z.t.e.), co wynikało z wielokrotnych zmian programowo - użytkowych inwestycji
i skutkowało opóźnieniami w opracowaniu bądź aktualizacji dokumentacji projektowej,
a także brakiem możliwości prawidłowego określenia środków na realizację inwestycji.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad
planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa (Dz.U. Nr 117,
poz. 508) nie wymaga potwierdzania aktualności wcześniej zatwierdzonych z.t.e. Nie zostały
również podjęte próby zmian omawianego rozporządzenia, zarówno co do wymogu
aktualności z.t.e. jak i określenia zasad opracowania i ew. zmian z.t.e.
Regulujące te sprawy zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy R.M.
z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie zasad projektowania inwestycji przestało obowiązywać,
ponieważ zarządzenie wydane zostało na podstawie uchylonej z dniem 11 maja 1996 r.
uchwały Rady Ministrów Nr 192 z dnia 3 września 1982 r. w sprawie inwestycji centralnych.
Zaniechanie aktualizacji z.t.e. dla większości inwestycji centralnych oznacza
w praktyce, że dysponenci środków budżetowych pozbawiają się podstawowego kryterium
oceny działań podejmowanych przez inwestorów, z punktu widzenia legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności. W przypadku inwestycji realizowanych w cyklach
kilkunasto, a nawet dwudziestoletnich, wprowadzane są zmiany projektowe, a także zmiany
zakresu rzeczowego. Konsekwencją braku aktualności z.t.e. jest niekontrolowany wzrost
wartości kosztorysowej inwestycji.
Sytuację prawną komplikował fakt, że w żadnej z obowiązujących ustaw nie zostało
zawarte upoważnienie do wydania przepisów wykonawczych normujących zasady i tryb
opracowywania, aktualizacji i zatwierdzania dokumentacji projektowej dla inwestycji
dotowanych z budżetu państwa.
Brak tych uregulowań powoduje osłabienie procesów inwestycyjnych, co szczególnie
jest widoczne przy realizacji przedsięwzięć, dla których zakresy rzeczowe i finansowe dawno
się zdezaktualizowały na skutek wieloletniej realizacji. Z przeprowadzonych kontroli NIK
wynikało, że dysponenci środków budżetowych wykazywali również brak odpowiedniego
zainteresowania prawidłowością planowania wydatków budżetowych, nie analizując

261
prawdziwości danych, podawanych przez inwestorów we wnioskach o przyznanie dotacji
budżetowych na realizację inwestycji w poszczególnych latach, zapewniających terminowe
wykonanie inwestycji.
Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem związanym z występującą inflacją jest
nieprawidłowe przeliczanie kosztów realizacji inwestycji. Zjawisko to notuje się od wielu lat,
mimo wydawanych przez Ministra Finansów corocznie zarządzeń w sprawie szczegółowych
zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok następny.
W praktyce, nieprawidłowe przeszacowanie wartości kosztorysowej inwestycji bądź błędne
określenie nakładów niezbędnych do zakończenia inwestycji, nie skutkuje żadnymi sankcjami
dla inwestorów, występujących z wnioskami o dotację z budżetu państwa.
Należy zaznaczyć, że po reformie Centrum i likwidacji CUP, zadania związane
z planowaniem i finansowaniem inwestycji centralnych przypisane CUP nie zostały
przekazane innemu ministerstwu.
Łączne planowane nakłady na 1996 r. dla omawianych 32 inwestycji wynosiły
588,7 mln zł, w tym z budżetu 412,4 mln zł. Natomiast wykonanie nakładów za okres 3-ch
kwartałów 1996 r. wahało się w poszczególnych przedsięwzięciach od 16,2% do 85,9%.
Średnie zaawansowanie nakładów wynosiło ca 50%, czyli było niższe o 25 punktów
procentowych od upływu czasu.
W 4 przypadkach nie przestrzegano postanowień § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Finansów z 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania
inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. Nr 117, poz. 508), które warunkuje finansowanie
kosztów inwestycji ze środków budżetowych od posiadania przez inwestora zatwierdzonych
założeń techniczno - ekonomicznych, czym naruszono legalność działań. Na powyższe
inwestycje przyznano, od początku ich realizacji do końca 1996 r., dotacje budżetowe
w łącznej kwocie 347,9 mln zł, tj. 20,7% dotacji przyznanych na 32 inwestycje od początku
ich realizacji do końca 1996 r.
W 16 skontrolowanych inwestycjach, ich realizacja nie była w sposób prawidłowy
przygotowana przez inwestorów. Wartość kosztorysowa omawianych 16 inwestycji wynosiła
2.425,2 mln zł i stanowiła 44% wartości kosztorysowej 32 skontrolowanych inwestycji.
Inwestorzy nie posiadali, zarówno na etapie

planowania jak i realizacji inwestycji,

aktualnych założeń techniczno-ekonomicznych, w części dotyczącej całkowitej wartości
kosztorysowej, wbrew postanowieniom § 25 ust. 6 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18
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kwietnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów
do projektu budżetu państwa na rok 1996 (niepublikowane). Uniemożliwiało to prawidłowe
określenie nakładów niezbędnych na realizację inwestycji w poszczególnych latach, czym
naruszono legalność i rzetelność przedsięwzięć.
Przy planowaniu wielkości środków budżetowych na realizację inwestycji na dany
rok, w 4 przypadkach nie przestrzegano postanowień art. 29 ust. 1 Prawa budżetowego, który
stanowi, że wysokość wydatków na finansowanie inwestycji powinna być określona na
poziomie zapewniającym terminowe wykonanie inwestycji. Wielkość planowanych nakładów
była określana bez analizy możliwości wykonawczych, co stanowiło naruszenie zasady
rzetelności w przedstawianiu danych.
Wartości kosztorysowe 20 inwestycji, podawane przez inwestorów we wnioskach
o przyznanie dotacji budżetowej na realizację inwestycji na 1996 r., były niższe od 41% do
139% od wartości kosztorysowych stwierdzonych w trakcie kontroli NIK. Wynikało to
z nieprzeszacowanych lub błędnie przeszacowanych wartości kosztorysowych oraz
nieaktualnej całkowitej wartości kosztorysowej, wbrew postanowieniom § 25 ust. 6 cyt.
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1995 r., co stanowiło naruszenie zasady
rzetelności w przedstawianiu danych.
Występowały zaniedbania w zakresie pełnienia nadzoru i kontroli przez właściwych
ministrów i wojewodów, do których zgodnie z § 7 ust. 6 cyt. rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r.

należą funkcje kontrolne i podejmowanie działań

mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w przypadku finansowania
inwestycji z budżetu państwa. Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości polegały
m.innymi na nieanalizowaniu danych zawartych we wnioskach o przyznanie dotacji
budżetowej, akceptowaniu kolejnych zmian programowo-użytkowych inwestycji oraz
zwiększeniu zakresu robót i całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji, co naruszało
zasadę rzetelności i celowości.
W 8 inwestycjach występowały okresowe braki środków finansowych na realizację
inwestycji, spowodowane nie tylko niepełnym ich zapewnieniem przez inwestorów ale
również nieterminowym i nieregularnym ich przekazywaniem. Było to niezgodne z art. 29
ust. 2 Prawa budżetowego, który stanowi, że środki z budżetu oraz środki pozabudżetowe na
inwestycje są przekazywane przez dysponentów tych środków na rachunek bankowy,
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z którego jest finansowana inwestycja, w okresach i kwotach umożliwiających inwestorowi
terminowe regulowanie zobowiązań. Były to działania naruszające zasadę legalności.
W toku kontroli 5 inwestycji stwierdzono przekazywanie kwot na zaliczki lub
przedpłaty na zakupy urządzeń i sprzętu, co w świetle art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe nie było dokonywaniem wydatków budżetowych
w sposób celowy. Łącznie wydatkowano na powyższych inwestycjach, tytułem zaliczek
i przedpłat ca 18,2 mln zł, co stanowiło 23% przyznanych na te inwestycje dotacji
budżetowych na 1996 r.

Badania kontrolne wykazały, że w 5 przypadkach środki finansowe przeznaczone na
finansowanie inwestycji przekazano na inne cele, takie jak: finansowanie bieżącej
działalności eksploatacyjnej, zakupy dla potrzeb innej inwestycji oraz finansowanie
działalności w jednej inwestycji dwóch inwestorów powierniczych. Łącznie wydatkowano na
inne cele, nie związane z realizacją inwestycji, kwotę 3,5 mln zł, która stanowi 4,5% dotacji
przyznanych na te inwestycje w 1996 r. Stanowiło to naruszenie art. 27 ust. 2a Prawa
budżetowego, a stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budżetowego, niezgodne z
przeznaczeniem wykorzystanie środków budżetowych otrzymanych z rezerw budżetowych
oraz dotacji z budżetu lub państwowych funduszy celowych jest naruszeniem dyscypliny
budżetowej, a więc działaniem nielegalnym.
Nie przestrzegano wymaganych procedur przetargowych wynikających z ustawy
o zamówieniach publicznych. Wykonanie robót i dostawy urządzeń zlecano w trybie
zamówienia z wolnej ręki, zamiast po przeprowadzeniu postępowania w trybie
umożliwiającym wybór najkorzystniejszej oferty, oraz bez zawarcia stosownej umowy,
naruszając tym samym postanowienia art. 71 i art. 74 ustawy o zamówieniach publicznych,
co - zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo budżetowe - stanowi naruszenie dyscypliny
budżetowej. Nieprawidłowości takie stwierdzono w 3 kontrolowanych inwestycjach. Wartość
przedmiotu umów, które zawarto z naruszeniem postanowień ustawy o zamówieniach
publicznych, wynosiła ponad 2,8 mln zł, co stanowiło 4,2% dotacji budżetowych udzielonych
na te inwestycje w 1996 r.
W wyniku przedłużającej się realizacji inwestycji dezaktualizowały się projekty
budowlane oraz istniejące harmonogramy robót i dostaw, co powodowało, że zawierano
umowy na wykonanie jedynie bieżących zadań, zamiast na całość budowy lub jej etapy,
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wydłużając tym samym cykle realizacyjne oraz podrażając koszty inwestycji. Kontrola
ujawniła 16 takich przypadków. Oceniono to jako niegospodarność i niecelowość.
W 28 przypadkach na 32 skontrolowane inwestycje przesuwane były wielokrotnie
pierwotnie ustalane terminy zakończenia robót i oddania inwestycji do użytku. W skrajnym
przypadku, tj. przy realizacji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, termin zakończenia
inwestycji przesuwano 21-krotnie. Cykle realizacyjne

w stosunku do cykli pierwotnie

planowanych były od 1,5 do ponad 4 razy dłuższe i wynosiły np. zamiast 60 miesięcy - 250
miesięcy.
Opóźnienia w realizacji budowy, a także zła jakość robót budowlanych, znajdowały
swoją przyczynę w zaniedbaniach obowiązków koordynacyjnych nadzoru inwestorskiego
(stwierdzono to w 5 przypadkach). Zaniedbania te polegały również na braku dokonywania
odpowiednich wpisów do dzienników budowy, dotyczących sposobu rozwiązania problemów
wykonawczych czy przyjętych

rozwiązań

technicznych i organizacyjnych. Brakowało

wpisów o wznowieniu uprzednio przerwanych robót czy potwierdzeń odbioru ich wykonania.
Było to sprzeczne z art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który nakłada
obowiązek rejestrowania tego typu zmian w dzienniku budowy. Działalność służb
inwestorskich należy ocenić jako nielegalną i nierzetelną. Z powodu zaniedbań służb
inwestorskich nieprawidłowo wydatkowano ponad 1 mln zł środków inwestycyjnych.
W wyniku przedłużającej się realizacji inwestycji i licznych zmian zakresu
rzeczowego w zakresie 5 inwestycji stwierdzono, że urządzenia i maszyny, jak również
wybudowane obiekty, stały się zbędne, a składowane od dłuższego czasu w magazynach
urządzenia i maszyny utraciły gwarancje dostawców i producentów, co naruszyło zasadę
gospodarności. W magazynach inwestorów znajdowały się zbędne maszyny i urządzenia
o łącznej wartości 0,7 mln zł.
W 3 przypadkach najpoważniejszą barierą w zakończeniu inwestycji i podjęciu
eksploatacji były braki środków finansowych przeznaczonych na przyszłą eksploatację.
Natomiast w 1 przypadku stwierdzono, że przekazywanie zakończonych obiektów w ramach
realizowanych inwestycji do eksploatacji odbywało się niezgodnie z postanowieniami art. 54
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, tzn. bez wymaganego zawiadomienia właściwego organu
o zakończeniu budowy oraz bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z postanowieniami art. 55 Prawa budowlanego, co naruszało zasadę legalności.

265
Z przeprowadzonych kontroli wynikało, że wnioski pokontrolne NIK z kontroli
inwestycji centralnych przeprowadzonej w 1993 r., a zawarte w informacji opracowanej
w 1994 r., nie zostały zrealizowane przede wszystkim w zakresie:
- określenia szczegółowych zasad i trybu opracowywania, aktualizacji oraz zatwierdzania
dokumentacji projektowej inwestycji,
- określenia zasad i form odpowiedzialności inwestora za skutki nieterminowej i niezgodnej z
założeniami techniczno-ekonomicznymi realizacji inwestycji,
- zahamowania nieuzasadnionego wzrostu kosztu inwestycji i wydłużania realizacji inwestycji.
Nie zrealizowano również wniosków pokontrolnych NIK z kontroli wykonania
budżetu państwa w 1995 r. w zakresie realizacji wybranych inwestycji centralnych,
a dotyczących:
- precyzyjnego określenia kryteriów przyjmowania przedsięwzięć do finansowania środkami z
budżetu państwa;
- zaostrzenia kryteriów utrzymywania przedsięwzięć w wykazie inwestycji centralnych;
- zwiększenia dyscypliny w zakresie zmian zakresów rzeczowych;
- przydzielania dotacji budżetowej pod uzgodniony harmonogram realizacji inwestycji, pod
rygorem zaniechania dalszego finansowania w przypadku ew. przekraczania terminów
realizacji;
- wprowadzenia zasady bieżącego monitorowania realizacji inwestycji centralnych oraz
zwiększenia nadzoru nad dysponentem przekazującym dotację budżetową w zakresie
terminowego przekazywania tej dotacji (w miarę postępu robót) jak i sposobu jej
wykorzystania.

*

*

*

Na podstawie przeprowadzonych kontroli 32 inwestycji centralnych, Izba stwierdziła
konieczność zdyscyplinowania procesów inwestycyjnych, w celu skrócenia terminów
realizacji tych przedsięwzięć oraz zmniejszenia obciążeń budżetu państwa poprzez
wyeliminowanie niekontrolowanych wzrostów wartości kosztorysowych poszczególnych
zadań inwestycyjnych.
Wykazano jednocześnie pilną potrzebę uporządkowania zasad przyznawania dotacji
budżetowych na inwestycje prawidłowo przygotowane do realizacji.
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Unormowania wymagały również zasady i tryb opracowywania, aktualizacji
i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztowej, a w tym szczególnie założeń
techniczno-ekonomicznych.

W celu usprawnienia dalszej realizacji inwestycji centralnych, NIK uznała za
niezbędne by:
Minister Finansów rozważył wnioskowanie:
A. zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe tj.:
• uzupełnienie art. 27 ust. 1:
- o obligatoryjny procentowy wskaźnik środków własnych

wnioskodawcy o dotacje na

inwestycje centralne dla podmiotów gospodarczych i ich wyprzedzające względnie
proporcjonalne inwestowanie w stosunku do otrzymanej dotacji;
- o procentowy wskaźnik środków nie pochodzących z budżetu, określony w stosunku do
wartości kosztorysowej inwestycji dla uzyskania pierwszeństwa w ujęciu inwestycji
centralnych państwowych jednostek i zakładów budżetowych oraz innych jednostek
organizacyjnych, które zostaną zadeklarowane i zdeponowane na warunkach określonych
rozporządzeniem Rady Ministrów;
• uwzględnienie w art. 27 ust. 2 odpowiednio postanowień jak wyżej;
• zmianę w art. 29 ust. 3 tak by środki finansowe gromadzone na odpowiednim rachunku
bankowym, nie wykorzystane w danym roku, mogły być wykorzystane do czasu wejścia
w życie ustawy o budżecie państwa na kolejny rok budżetowy.

Po tym okresie środki

powinny być zwracane do budżetu centralnego. Zmiana ta zdyscyplinuje inwestorów do
właściwej terminowo realizacji inwestycji, pozwoli finansować inwestycje w okresie
prowizorium budżetowego, a jednocześnie zapobiegnie nadmiernemu kumulowaniu środków
i nieracjonalnemu gospodarowaniu nimi;
• uzupełnienie art. 30 o postanowienia rozszerzające uprawnienia Rady Ministrów do
określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad planowania i finansowania
inwestycji dotowanych z budżetu państwa o szczegółowe warunki przygotowania, którym
muszą odpowiadać inwestycje w przypadku wnioskowania o ich dotowanie.
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NIK uznała również za niezbędne dokonanie zmian ustawowych przed wydaniem,
stosownie do postanowień art. 30 ustawy, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu;
B. w przygotowywanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów po nowelizacji delegacji
wynikającej z art. 30 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe m.in.:
- uwzględnienia

warunków

prawidłowego

przygotowania

inwestycji

centralnych

ze

szczegółowym określeniem zasad i trybu opracowania i zatwierdzania oraz aktualizacji
założeń techniczno - ekonomicznych uwzględniających m. in. zakres rzeczowy, całkowitą
wartość kosztorysową oraz etapowy harmonogram realizacji inwestycji;
- przyjęcia zasady finansowania i nadzorowania realizacji inwestycji centralnych poprzez
wybrane przez Ministra Finansów banki oraz procedury uzgodnione pomiędzy Ministrem
Finansów a bankami;
- określenia formy odpowiedzialności inwestora za skutki nieterminowej

i niewłaściwej

realizacji inwestycji odbiegającej od zatwierdzonych założeń techniczno - ekonomicznych i
przyjętych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa;
Ministrowie (w rozumieniu § 2 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 1991 r.) i wojewodowie powinni dokonać przeglądu i weryfikacji inwestycji
kontynuowanych dotowanych z budżetu państwa pod kątem m.in.:
- aktualności założeń techniczno - ekonomicznych i ich zatwierdzenia,
- prawidłowości wyliczenia i zatwierdzenia całkowitej wartości kosztorysowej inwestycji,
- stopnia

zaawansowania

inwestycji,

możliwości

usunięcia

opóźnień

i

niedowładu

organizacyjnego,
- realności obowiązujących harmonogramów budowy, właściwego etapowania i terminu
zakończenia inwestycji
- stanu dokonanych zakupów inwestorskich, ich obecnej przydatności, posiadanych gwarancji,
zbytu nieprzydatnych już instalacji i urządzeń,
- gospodarki posiadanymi na kontach inwestycyjnych środkami budżetowymi oraz wyciągnęli
stosowne wnioski organizacyjno - służbowe i spowodowali wszczęcie postępowań w
sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Inwestorzy bezpośredni inwestycji centralnych, powinni dokonać m.in.:
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- analizy stanu aktualności posiadanych założeń techniczno - ekonomicznych oraz projektów
budowlanych,
- przeglądu dokonanych zakupów inwestorskich wymagających instalacji i montażu.

*

*

*

*

Wszystkie wnioski NIK, za wyjątkiem dotyczących rozwiązań systemowych, zostały
zrealizowane.
Kierownicy

jednostek

kontrolowanych,

realizując

wnioski

pokontrolne,

poinformowali m.in. o:
- zleceniu

opracowania

nowych

założeń techniczno-ekonomicznych oraz zbiorczego

zestawienia kosztów,
- opracowaniu długofalowych programów realizacji inwestycji,
- zwiększeniu dyscypliny nad stabilnością programu inwestycji,
- wprowadzeniu stałego nadzoru nad działalnością służb inwestorskich.

Wyniki kontroli udzielania zamówień publicznych przez gminy
Celem kontroli, przeprowadzonej z własnej inicjatywy NIK, było zbadanie i ocena
działalności gmin w zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Badaniami objęta została prawidłowość dokonywania zamówień publicznych
ze środków przekazanych gminie na realizację zadań administracji rządowej zleconych
i powierzonych gminie w 1995 r., a w 1996 r. wszystkich wydatków dokonywanych w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrola została przeprowadzona w 86 urzędach gmin.

*

*
W opinii Izby w kontrolowanych gminach nie stworzono sprawnie funkcjonującego

systemu udzielania zamówień publicznych. W wielu przypadkach nie przestrzegano ustawy
jako aktu prawnego umożliwiającego bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych
środków i wprowadzającego gwarancje należytego wykonywania umowy.
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Ustalenia kontroli wykazały, że naruszenia przepisów ustawy przy udzielaniu
zamówień publicznych występowały nieomal we wszystkich gminach objętych kontrolą.
Skala tych nieprawidłowości, występujących na każdym z etapów postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, była jednak w poszczególnych gminach bardzo zróżnicowana. W
12 gminach (tj. 14% skontrolowanych) przy udzielaniu w 1995 r. niektórych zamówień
publicznych (finansowanych w całości lub w części z budżetu wojewodów) nie stosowano
postanowień ustawy. W 1996 r., w którym gminy były już zobowiązane do stosowania
postanowień ustawy, przypadki niestosowania ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych
stwierdzono w 8 gminach (tj. 9% skontrolowanych).
Pomimo długiego okresu (ok. 1,5 roku) wdrażania postanowień ustawy pracownicy
kontrolowanych gmin nie byli na ogół należycie przygotowani do jej stosowania. Szkolenia
pracowników w tym zakresie prowadziło kilkadziesiąt rozmaitych jednostek, tj. - urzędy,
fundacje, spółki i osoby fizyczne. W prowadzonych szkoleniach nieznaczny udział miały
regionalne izby obrachunkowe, pomimo iż działalność szkoleniowa należała do ich
ustawowych zadań oraz służby wojewodów np. pełnomocnicy ds. zamówień publicznych.
W 95% skontrolowanych gmin, przy udzielaniu zamówień publicznych powoływane
były komisje przetargowe - pomimo iż ustawa nie wprowadziła obowiązku powoływania
takich komisji, a więc kolektywnego prowadzenia i rozstrzygania przetargów. Powyższa
praktyka była wynikiem szerokiego upowszechniania poglądów o celowości istnienia takich
komisji oraz wydania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zarządzenia z dnia
28 grudnia 1994 r., w sprawie określenia wzoru protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego oraz dodatkowych wymagań, którym musi odpowiadać protokół.
Niektóre z druków wprowadzonych tym zarządzeniem zawierały rubryki, do wypełnienia
wyłącznie przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej. Nie kwestionując
celowości działania komisji przetargowych, które spełniałyby funkcje opiniodawczodoradcze, NIK uznała, że wprowadzenie obowiązku powoływania takich komisji aktem
wykonawczym wykraczało poza upoważnienie ustawowe.
Ponad 60% gmin udzielających w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego zamówień publicznych, których wartość przekraczała 20.000 ECU,
występowało do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskami o skrócenie
ustawowych terminów składania ofert. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 64 na 73 złożonych
wniosków - tj. 88%. Ustalenia kontroli wykazały, że skrócenie terminu składania ofert nie
tylko nie miało istotnego znaczenia dla sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego, ale
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w szeregu przypadków powodowało wydłużenie okresu prowadzonego postępowania
przetargowego i w znacznym stopniu ograniczało możliwość konkurencji.
Gminy na ogół wywiązywały się z obowiązku kierowania do publikacji w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszeń o przetargach o wartości powyżej 20.000 ECU. Przypadki
niedopełnienia tego obowiązku stwierdzono jedynie w 6 na 86 skontrolowanych gmin.
Natomiast w przypadku zamówień o wartości poniżej tej kwoty, w 39 gminach (tj. 45,3%)
część ogłoszeń wywieszanych w urzędach gmin nie zawierało wszystkich informacji
wymaganych przez ustawę, w innych z kolei ogłoszeniach wprowadzano bezpodstawny
wymóg wniesienia wadium.
W co czwartej gminie, udzielającej w trybie przetargowym zamówień publicznych
o wartości przekraczającej 20.000 ECU, sporządzone specyfikacje istotnych warunków
zamówienia nie odpowiadały wymogom ustawowym. W ocenie NIK, w przypadkach
pomijania w specyfikacjach takich wymaganych informacji jak opis kryteriów, którymi
zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz opis sposobu obliczania ceny
oferty, może prowadzić do naruszenia zasad równego traktowania oferentów oraz uczciwej
konkurencji. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie były powodem składania przez
oferentów protestów i odwołań. Ich rozpatrywanie wydłużało proces udzielania zamówień.
W 11 skontrolowanych gminach dzielono zamówienia na części oraz zaniżano ich
wartość w celu uniknięcia stosowania takich procedur udzielania zamówień publicznych
określonych ustawą - jak obowiązek kierowania ogłoszeń przetargowych, których wartość
przekraczała 20.000 ECU do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz
sporządzanie protokołu postępowania.
Ustalenia kontroli wykazały, że przypadki unieważnienia przetargów (łącznie 308)
wystąpiły w 73 spośród 86 skontrolowanych gmin. Dotyczyło to zarówno postępowań,
z których wartość zamówienia wynosiła do 20.000 ECU, jak i powyżej tej kwoty. Zdaniem
NIK, unieważnianie przetargów było w znacznej mierze wynikiem ich niestarannego
przygotowania i przeprowadzania. Najczęstszą przyczyną unieważniania przetargów było
złożenie mniej niż dwóch ważnych ofert - w 70% przypadków prowadzonych postępowań.
Ilość unieważnionych w 1996 r. przetargów wahała się w poszczególnych gminach od kilku
do kilkudziesięciu.
Sporządzana dokumentacja udzielanych zamówień w co drugiej gminie nie
odpowiadała wymogom określonym w ustawie. W przypadkach zamówień, których wartość
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przekraczała 20.000 ECU, najczęściej nie żądano od oferentów potwierdzenia spełnienia
warunków wymaganych dla realizacji określonego zadania takich jak posiadanie niezbędnej
wiedzy, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników
zdolnych do wykonania zamówienia. W kwestionowanej przez NIK dokumentacji zamówień,
których wartość nie przekraczała tej kwoty, udzielonych w trybie innym niż przetarg
nieograniczony, nie wskazywano m.in. na powody zastosowania przez zamawiającego
danego trybu, przez co naruszano art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Szereg nieprawidłowości stwierdzono przy zawieraniu i realizacji umów w sprawach
zamówień publicznych. Polegały one na:
- zawieraniu umów, których zakres rzeczowy zadania był odmienny niż określony
w specyfikacji (20% gmin),
- udzielaniu z wolnej ręki zamówień dodatkowych, których wartość przekraczała 15%
uprzedniego zamówienia (22% gmin),
- wprowadzaniu do umów niekorzystnych dla gmin postanowień takich jak: wyrażanie na
wniosek wykonawcy zgody na wydłużenie terminów wykonania zadania oraz zwiększenia
jego ceny (blisko 70% gmin).
Akceptując fakt niedotrzymania przez wykonawcę określonych w umowie terminów
wykonania zadania, gminy rezygnowały jednocześnie z możliwości egzekwowania kar
umownych, co należało uznać za niegospodarne. Wydłużanie terminów realizacji zadań
wiązało się najczęściej ze znacznym zwiększeniem ich kosztów - ponoszonych przez gminy.
Ustalono, że gminy praktycznie nie kontrolowały - pod kątem zgodności
wydatkowania środków publicznych z przepisami ustawy - dotowanych przez siebie
komunalnych jednostek organizacyjnych. Kontrole w tym zakresie przeprowadziło jedynie
8 gmin, które dotowały takie jednostki.

*

*

*

Dla osiągnięcia przez gminy celów zakładanych przez ustawę oraz wyeliminowania
stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, NIK wnioskowała o:
• znaczne podniesienie poziomu wiedzy pracowników samorządowych w zakresie zasad
i procedur wprowadzonych ustawą o zamówieniach publicznych. Bardziej aktywną rolę
w tym procesie powinny odgrywać regionalne izby obrachunkowe i Urząd Zamówień
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Publicznych, do których ustawowych zadań należy organizowanie i prowadzenie
odpowiednich szkoleń oraz służby wojewody, np. pełnomocnicy do spraw zamówień
publicznych;
• usprawnienie organizacji pracy w urzędach gmin poprzez wyodrębnienie komórek bądź
wyznaczenie osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesu udzielania zamówień
publicznych;
• ograniczenie wyznaczania przez gminy krótszych niż ustawowe terminów składania ofert
jedynie do szczególnych przypadków i sytuacji, w których gwarantowałoby to faktyczne
usprawnienie procesu udzielania zamówienia;
• skoordynowanie procesu tworzenia budżetu gminy z planowanym zakresem udzielanych
zamówień publicznych, w sposób uwzględniający wymogi ustawy. Pozwoliłoby to na
wyeliminowanie takich nieprawidłowości jak: dzielenie zamówień na części i dokonywanie
zmian w zawartych umowach niekorzystnych dla zamawiających;
• szczególnie staranne przygotowanie i przeprowadzanie przetargów gwarantujące równe
traktowanie wszystkich oferentów i zachowanie uczciwej konkurencji oraz ograniczające
przypadki unieważniania przetargów;
• rzetelne dokumentowanie wszystkich czynności podejmowanych w toku prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• podejmowanie przez organy gmin, w szerszym niż dotychczas zakresie, kontroli zgodności
wydatkowania środków publicznych z przepisami ustawy przez komunalne jednostki
organizacyjne dotowane z budżetów gmin.

*

*

*

*

Konkretne efekty wykorzystania ww. wniosków, mających długofalowy charakter
realizacyjny, będą - zdaniem NIK - widoczne w dalszej perspektywie czasowej.

Wyniki kontroli realizacji zadań administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia
szkół i placówek oświatowych
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie analizy i oceny
wypełniania przez kuratorów oświaty (wojewodów) oraz właściwe organy gmin zadań organu
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prowadzącego publiczne szkoły i placówki, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, w szczególności zaś w art. 5 ust. 7 tej ustawy, a także gospodarowania
środkami uzyskanymi w 1996 r. z budżetu państwa na działalność tych szkół i placówek.
Kontrolą objęto działania kuratorów oświaty oraz właściwych organów gmin (zarządy
i rady gmin) w zakresie organizacji i finansowania podporządkowanych im szkół i placówek
oświatowych oraz realizację zadań mających na celu tworzenie odpowiednich warunków
organizacyjnych i materialno - technicznych niezbędnych dla funkcjonowania tych jednostek.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Ministerstwie
Finansów, w wybranych losowo kuratoriach oświaty (7), w 27 gminach oraz w Biurze
Oświaty, Kultury i Zdrowia w jednej gminie. Łącznie skontrolowano 37 jednostek.

*

*
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości przy rozdzielaniu subwencji oświatowych

dla gmin, przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych w 1996 r., co w rezultacie
spowodowało w niektórych przypadkach zaniżenie tych subwencji. W warunkach braku
wystarczających środków finansowych wystąpiły trudności w realizacji remontów obiektów
szkolnych. Stwierdzono ponadto, że do końca maja 1997 r. nie zostały uruchomione środki
w wysokości 350 mln zł z rezerwy budżetowej, które Rada Ministrów postanowiła przeznaczyć
na finansowanie powstałych w latach 1994-95 zobowiązań wymagalnych jednostek oświaty.
Prowadzenie szkół podstawowych stało się obowiązkowym zadaniem własnym gmin.
Ponadto 46 gminom o statusie miasta przekazano (z tą datą) także prowadzenie szkół
ponadpodstawowych.
Subwencja oświatowa dla gmin przeznaczona na utrzymanie szkół podstawowych
w 1996 r. została ustalona w ustawie budżetowej w kwocie 6.740,8 mln zł. Określenie
wysokości subwencji i jej rozdział na poszczególne gminy dokonany przez Ministra Edukacji
Narodowej w porozumieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego nastąpił
przed ostatecznym ustaleniem zasad rozdziału tej subwencji (algorytmu), co miało miejsce
dopiero w maju 1996 r. W rezultacie subwencja naliczona została na podstawie kryteriów nie
uwzględniających wszystkich czynników wpływających na zróżnicowanie kosztów
prowadzenia szkół w poszczególnych gminach (wynikających m.in. z realizacji przez
niektóre szkoły rozszerzonych planów nauczania, a także różnej liczby klas i uczniów w
oddziałach).
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Niedokładność obliczeń i brak części danych dotyczących organizacji szkolnictwa
podstawowego w gminach i dokonywane w związku z tym śródroczne korekty spowodowały
w praktyce znaczne zróżnicowanie wielkości subwencji (od 121 % do 168,2 % wydatków
zrealizowanych w 1995 r.).
Zróżnicowane subwencjonowanie szkolnictwa podstawowego nie odpowiadało w tej
sytuacji zasadzie - określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja
1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe,
w myśl której - w 1996 r. kwota tej subwencji nie mogła być mniejsza niż 121 % i większa
niż 133 % wysokości środków budżetowych przekazanych na działalność szkół
podstawowych w roku 1995, pomniejszonych o wydatki jednorazowe, bez uwzględnienia
skutków zwiększeń z tytułu zadań specjalnych realizowanych w części tych szkół.
Gminy - miasta przejmujące z dniem 1 stycznia 1996 r. zadania i kompetencje
administracji rządowej (m.in. w zakresie prowadzenia szkół) jako zadania własne, uzyskały
(przewidziane w ustawie o dużych miastach) prawo zwiększenia dochodów o kwoty
wynikające z ich udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia
wskaźnika tego udziału było m.in. wykonanie w 1995 r. w danym mieście określonych
w budżecie

wydatków

na

zadania

oświatowe.

Na

skutek

błędnego

oszacowania

przewidywanego wykonania tych wydatków dokonanego przez MEN w II półroczu 1995 r.
zawyżone zostały dochody - 10, a zaniżone - 27 miast. Konieczność wyrównania miastom
zaniżonych dochodów spowodowało zmniejszenie o 8.564 tys. zł kwoty przewidzianej
w budżetach kuratorów oświaty na wydatki prowadzonych przez nich szkół i placówek
oświatowych.
Przekazane w 1996 r. do objętych kontrolą gmin kwoty subwencji oświatowej
zapewniły we wszystkich przypadkach możliwość pełnego sfinansowania wynagrodzeń
nauczycieli oraz w przypadku ok. 22 % gmin pozostałych kosztów utrzymania szkół
podstawowych. Około 78 % gmin przeznaczyło dodatkowo (poza subwencją oświatową)
środki własne stanowiące od 10 % do ok. 20 % kosztów działalności tych jednostek.
W związku z tym wydatki gmin na bieżące utrzymanie szkół podstawowych ukształtowały się
w przeliczeniu na 1 ucznia w granicach od 1.210,6 zł do 1.944,8 zł, podczas gdy środki
pochodzące z subwencji zapewniały pokrycie tych wydatków w kwotach od 1.238 do
1.713,6 zł na jednego ucznia.
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Zróżnicowanie wydatków na utrzymanie szkół podstawowych spowodowane było
różnorodnymi czynnikami wynikającymi m.in. ze stopnia zorganizowania sieci szkolnej,
jakości obiektów oświatowych i kosztów ich utrzymania, zakresu zajęć dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych oraz stanu finansowania (w poprzednich latach) potrzeb
szkół i placówek przejętych do prowadzenia od 1 stycznia 1996 r. przez gminy.
W tej sytuacji 1324 gminy uznały, iż przyznane im w 1996 r. kwoty subwencji zostały
zaniżone. W objętych kontrolą 7 województwach odwołania do Ministra Edukacji
Narodowej, w tej sprawie złożyło 217 gmin, tj. 59,6 % ich ogółu (364). Zwiększenie
subwencji oświatowej, z utworzonej w jej obrębie rezerwy - głównie z tytułu korekty błędnie
przyjętych do obliczeń danych planistycznych i statystycznych - uzyskało 146 gmin, tj. 67,3
% składających odwołania.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1996 r. łączne zobowiązania wymagalne MEN
w dz. 79 (Oświata i wychowanie) wynosiły 743.465,4 tys. zł. W kwocie tej mieściły się
zobowiązania szkół i placówek prowadzonych przez kuratorów oświaty (634.587,6 tys. zł)
oraz zobowiązania szkół i placówek przejętych przez gminy do 1 stycznia 1996 r.
(108.877,8 tys. zł). W tej sytuacji pozytywnie należało ocenić działania MEN, w wyniku
których w grudniu 1996 r. Rada Ministrów postanowiła przeznaczyć z rezerwy budżetowej
350 mln zł na finansowanie powstałych w latach 1994-1995 zobowiązań wymagalnych
jednostek oświaty. Jednakże na skutek przedłużających się uzgodnień pomiędzy Ministrem
Edukacji Narodowej, Ministrem Finansów i

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

dotyczących warunków oddłużania szkół i placówek oświatowych - do końca maja 1997 r.
środki te nie zostały uruchomione.
Zobowiązania szkół i placówek oświatowych przekazanych na mocy ustawy w dużych
miastach do prowadzenia jako zadania własne miast-gmin (wraz z kwotami przeznaczonymi
na refundację spłaconych przez miasta zobowiązań tych jednostek) zostały przez MEN
oszacowane na kwotę 125.396,2 tys.zł. Mimo uzyskania w grudniu 1996 r. kwoty w tej
wysokości - na spłatę zobowiązań wykorzystano 121.676 tys. zł, odprowadzając pozostałą
część do budżetu państwa.

W przypadku 13 kuratoriów oświaty, które nie zdołały

uregulować części zobowiązań w 1996 r. (w łącznej wysokości 20.407,7 tys. zł) nie
wykorzystane kwoty zostały przekazane na rachunki depozytowe, a następnie zrealizowane
w 1997 r. Kwoty te nie zostały jednak wykazane przez kuratoria w sprawozdaniach rocznych,
w wyniku czego nie uwzględniono ich w sporządzonym przez MEN sprawozdaniu
zbiorczym.
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Proces przekazywania przez kuratorów oświaty szkół i placówek gminom był
generalnie

zgodny

z

obowiązującymi

w

tym

zakresie

przepisami.

Stwierdzone

nieprawidłowości dotyczyły przypadków nie udokumentowanego (poprzez inwentaryzację)
stanu ilościowego i prawnego przekazywanego mienia oraz braków w dokumentach
organizacyjnych i finansowych szkół i placówek podlegających przekazaniu.
Dokonywane w 1996 r. przez samorządy zmiany w organizacji sieci szkolnej
dotyczyły likwidacji szkół podstawowych z niewielką i zmniejszającą się z roku na rok liczbą
uczniów i wynikały z dążenia do obniżenia kosztów

kształcenia poprzez tworzenie

większych - wyżej zorganizowanych i z licznymi oddziałami - jednostek oświatowych. W
zdecydowanej większości gmin (ok. 66 %) funkcjonująca sieć publicznych szkół
podstawowych oraz granice ich obwodów nie były ustalane w trybie uchwał podejmowanych
przez rady gmin. Nie poddawano także analizie sytuacji demograficznej w nadchodzących
latach, aby móc właściwie opracowywać na tej podstawie projekty sieci szkolnej szkolnictwa
podstawowego.
W warunkach permanentnego niedoszacowania wydatków - w planach kuratorów
oświaty oraz rozdzielanej dla gmin subwencji oświatowej w kwotach poniżej kosztów
utrzymania prowadzonych szkół i placówek - wystąpiły trudności w realizacji przez te organy
remontów obiektów szkolnych i zapewnieniu poprzez to bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki. Analiza potrzeb remontowych szkół i placówek
w objętych kontrolą 5 kuratoriach oświaty i 23 gminach wykazała, iż co trzeci obiekt
wymagał kapitalnego remontu, zaś zdecydowana większość remontów bieżących i różnego
rodzaju napraw.

*

*

*

Uwzględniając obowiązujące zasady finansowania szkół i placówek oświatowych
NIK stwierdziła, że istotną poprawę w ich funkcjonowaniu przynieść mogą działania Ministra
Edukacji Narodowej zapewniające:
• wykorzystanie na uregulowanie zobowiązań szkół i placówek oświatowych (kwoty 350 mln
zł pozostającej od grudnia 1996 r.) w gestii Ministra Finansów, a uruchomionej do
wykorzystania dopiero w końcu maja 1997 r.,
• planowanie wydatków budżetowych w dz. 79 oświata i wychowanie oraz subwencji
oświatowej dla gmin na podstawie zweryfikowanej (rzetelnej) sprawozdawczości budżetowej.
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Ponadto w kontekście dostrzeganej powszechnie konieczności doskonalenia zasad
subwencjonowania gmin, NIK wnioskowała pod adresem MEN o rozważenie celowości
udziału wojewodów w podziale pomiędzy gminy środków subwencji na zadania oświatowe
i w związku z tym - nowelizacji art. 12a ustawy o finansowaniu gmin. Podstawą
sformułowania takiej propozycji było uznanie, iż algorytmiczny rozdział subwencji nie
zawsze uwzględnia jednostkowe problemy wynikające z warunków funkcjonowania szkół na
terenie każdej gminy. Natomiast ustawa o finansowaniu gmin daje - w uzasadnionych
przypadkach - możliwość dokonywania korekt jedynie poprzez przyznanie gminom
dodatkowych kwot pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej. Dysponowanie tą
rezerwą należy do kompetencji Ministra Finansów, który w tej sprawie zasięga opinii
Ministra Edukacji Narodowej oraz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i
Samorządu

Terytorialnego.

Obecnie

Minister

Edukacji

Narodowej

nie

dysponuje

niezbędnymi do wydania takiej opinii szczegółowymi informacjami ze względu na
podporządkowanie kuratorów oświaty wojewodom.

W związku z przejęciem od 1 stycznia 1997 r. przez wojewodów zadań związanych
z prowadzeniem i finansowaniem szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych oraz
nadzorem nad funkcjonującymi w województwach jednostkami oświatowymi, podejmowane
przez nich działania powinny koncentrować się w szczególności na:
• ustalaniu planów wydatków prowadzonych szkół i placówek oświatowych na poziomie
zapewniającym możliwość realizacji ich zadań statutowych oraz finansowanie niezbędnych
prac remontowych,
• usprawnianiu nadzoru nad działalnością administracyjno-finansową prowadzonych szkół
i placówek oświatowych, współdziałaniu z sejmikami samorządowymi i gminami zwłaszcza
w zakresie:
- rozdziału środków z budżetu państwa przeznaczonych na dotacje do inwestycji oświatowych
realizowanych przez gminy,
- kształtowania sieci szkół i ich struktury z uwzględnieniem prognoz demograficznych w trybie
uchwał rad gmin.

*

*

*

*
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W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych, Minister Edukacji Narodowej
zapowiedział przygotowanie projektu nowelizacji art. 12a ustawy o finansowaniu gmin,
zmierzającej do zapewnienia w przyszłości wpływu wojewodów na podział środków
subwencyjnych dla gmin. Poinformował również o uruchomieniu w 1997 r. kwot
przeznaczonych

na

spłatę

zobowiązań,

o

działaniach

służących

wyeliminowaniu

niejednoznaczności w planowaniu i sprawozdawczości budżetowej, w tym w szczególności
dotyczących etatów kalkulacyjnych.

Wyniki kontroli uwłaszczania państwowych osób prawnych na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
Celem kontroli, przeprowadzonej na zlecenia Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, było
dokonanie oceny prawidłowości procesu podejmowania i realizacji przez wojewodów decyzji
dotyczących uwłaszczania państwowych osób prawnych na podstawie ustawy z dnia
29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości.
Kontrolę przeprowadzono w 18 urzędach wojewódzkich (37%).

*

*
W ocenie Izby realizacja przepisów ustawy uwłaszczeniowej przez wojewodów była

w przeważającej liczbie przypadków zgodna z prawem, choć nie bez zastrzeżeń. Stwierdzono
wiele

działań

niezgodnych

z

ustawą

uwłaszczeniową,

Kodeksem

postępowania

administracyjnego, jak też innymi aktami prawnymi. Największe zastrzeżenia budziła
niedostateczna staranność działania organów administracji, dotycząca m.in. braku
weryfikacji oświadczeń państwowych osób prawnych przy nieodpłatnym przekazywaniu im
obiektów, nieprawidłowego ustalania odpłatności, a także opóźnień w księgowaniu oraz
niepodejmowania działań zabezpieczających, windykacyjnych i egzekucyjnych, odnośnie
należności Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za przekazane obiekty. Stwierdzone w czasie
kontroli uszczuplenia ww. należności Skarbu Państwa wyniosły ok. 1.612 tys. zł.
Do

szczegółowych

badań

kontrolnych

wybrano

grupę

1078

decyzji

uwłaszczeniowych, spośród 18648 wydanych w badanych województwach w okresie od
5.12.1990 do 30.06.1996 r. na podstawie ww. ustawy.
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Uwłaszczenie państwowych osób prawnych jest to przekształcenie dotychczasowego
prawa zarządu lub użytkowania części mienia ogólnonarodowego (praw niezbywalnych)
w prawo własności lub użytkowania wieczystego (prawa zbywalne). Nastąpiło to z dniem
5 grudnia 1990 r., w którym weszła w życie ustawa uwłaszczeniowa. Nabycie prawa
użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności znajdujących się na tych gruntach
obiektów stwierdza wojewoda decyzją administracyjną, w której określa się także „warunki
użytkowania wieczystego” oraz kwotę należną Skarbowi Państwa za przekazane obiekty, o
ile nie zostały one wybudowane ze środków własnych danej państwowej osoby prawnej.
W toku kontroli stwierdzono, iż w większości badanych województw proces
uwłaszczeniowy był na ukończeniu - pozostawało do przekazania ok. 5-15% nieruchomości.
Niemożliwe okazało się dokładne ustalenie wartości uwłaszczonego majątku. Na podstawie
danych uzyskanych z 18 województw można było oszacować, iż w skali kraju nieodpłatnie
przekazano obiekty, których łączna wartość stanowiła 80-90% ogólnej ich wartości. Na
podstawie ustaleń kontroli natomiast, można było jedynie oszacować, że kwota wpływów
i należności budżetowych z tytułu przekazania państwowym osobom prawnym budynków,
lokali i urządzeń stanowiła ok. 6-10% ogólnej wartości tych obiektów.
W odniesieniu do decyzji poddanych szczegółowemu badaniu nie stwierdzono
przypadków błędnego zastosowania ustawy uwłaszczeniowej w stosunku do osób prawnych
uwłaszczanych na podstawie innych ustaw. W 4 urzędach wojewódzkich ujawniono jednak
21 przypadków błędnego zaliczenia wnioskodawców do kategorii państwowych osób
prawnych objętych działaniem ustawy - a zatem działania nielegalnego.
Stosowanie przez wojewodów procedury administracyjnej w zakresie wydawania
decyzji uwłaszczeniowych można było ocenić w przeważającej części jako prawidłowe.
Stwierdzone uchybienia dotyczyły 65 przypadków łącznie, tj. niewielkiego ułamka (ok. 6%).
Ocena ta nie dotyczyła nagminnego przekraczania terminów wydawania decyzji, określonych
w kpa. Zasadniczą przyczyną długotrwałości postępowania (po kilka, a nawet kilkanaście
miesięcy) była jednak potrzeba uzupełniania dokumentacji przez samych wnioskujących.
W trakcie kontroli stwierdzono także zbyt długi czas rozpatrywania odwołań przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - średnio kilka, a skrajnie ponad
dwadzieścia miesięcy; w prawie połowie zbadanych przypadków okres ten przekraczał rok.
Przyczyną tego było skomplikowanie spraw i konieczność prowadzenia postępowania
wyjaśniającego. Odwołania dotyczyły prawie wyłącznie ustalenia odpłatności za przekazane
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obiekty. Liczba uwzględnionych odwołań stanowiła ok. 2% zbadanych decyzji. Po
zbilansowaniu wszystkich zmian decyzji, w wyniku odwołań, odpłatności na rzecz Skarbu
Państwa zmniejszyły się o 3.245.337 zł.
W ok. 30% kontrolowanych urzędów wojewódzkich zastrzeżenia Izby wzbudziła
współpraca pomiędzy wydziałami: wydział przygotowujący decyzje nie powiadamiał
wydziału do spraw realizacji budżetu o powstających w związku z decyzją wierzytelnościach
Skarbu Państwa, co było zasadniczą przyczyną opóźnień w księgowaniu i windykacji
należności, a nawet prowadziło do ich przepadku - co należy ocenić jako działania
niegospodarne i nierzetelne.
Zastrzeżenia budził brak rzetelności postępowania służb wojewódzkich przy
uznawaniu środków, z których wybudowano obiekty przekazywane państwowym osobom
prawnym, za środki własne tych osób (co oznaczało nieodpłatne przekazanie obiektów na
własność tych osób). Służby wojewódzkie opierały się przede wszystkim na oświadczeniach
złożonych przez kierowników i głównych księgowych osób prawnych, nie weryfikując ich,
mimo istnienia takiej możliwości. Procent przypadków, w których o uznaniu środków za
środki własne zadecydowano na tej podstawie wynosił od ok. 42 do 100% w zależności od
województwa (średnia dla badanej grupy ok. 84%).
Zgodnie z ustawą uwłaszczeniową (art. 2 ust. 9) zabezpieczone hipotecznie
wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu przekazania budynków podlegają, w chwili zapłaty,
waloryzacji według odpowiedniego wskaźnika ogłaszanego przez Prezesa GUS. W tym
obszarze stwierdzono najwięcej nieprawidłowości, przy czym ustalenie kwoty przy
zastosowaniu błędnego wskaźnika następowało na niekorzyść Skarbu Państwa i państwowych
osób prawnych. Błędne wyliczenia stwierdzono w 9 urzędach wojewódzkich. W odniesieniu
do badanych 1078 decyzji łączna kwota nieprawidłowo ustalonych odpłatności wyniosła
385.457 zł na niekorzyść państwowych osób prawnych i 1.216.219 zł na niekorzyść Skarbu
Państwa.
Zgodnie z art. 2 ust. 9 pkt 6 ustawy wierzytelności zabezpieczone hipotecznie
wygasają z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę
Skarbu Państwa lub postawienia go w stan likwidacji na podstawie ustawy o prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Należności te winny zostać wyksięgowane z prowadzonej
przez urzędy wojewódzkie ewidencji. W 4 urzędach wojewódzkich wystąpiły przypadki,
w których wyksięgowanie takich należności nie nastąpiło. Łączna wartość wygasłych
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zobowiązań państwowych osób prawnych (z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
obiektów), wyniosła, w badanym okresie w odniesieniu do badanych decyzji, ponad
143,5 mln zł. Suma ta stanowiła ponad 1/3 ogółu ustalonych odpłatności (385 mln zł). Po
odjęciu zobowiązań wygasłych z mocy ww. art., czy też z powodu upadłości dłużników, do
spłaty pozostawało 241,4 mln zł.
Państwowe osoby prawne (lub ich następcy prawni) wpłaciły łącznie z tytułu
odpłatności ustalonych badanymi decyzjami 8.267.430 zł, czyli zaledwie 3,42% kwoty
pozostałej po odjęciu zobowiązań wygasłych i 2,15% ustalonej pierwotnie odpłatności.
Wpłaty dokonywane były w sposób nieregularny. Zobowiązania regulowały na ogół
podmioty o dobrej kondycji ekonomicznej. Jedyną kategorią podmiotów, które w całości
regulowały należności, były banki.
Ustalono, że duży procent dłużników Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za nabycie
obiektów (w tym 2 z 4 największych) stanowiły państwowe instytucje kultury. Instytucje te
nie spłaciły ani złotówki z tytułu ciążących na nich zobowiązań. Zostały one zabezpieczone
hipotecznie - z ekonomicznego punktu widzenia właścicielem nieruchomości obciążonych
hipoteką pozostaje Skarb Państwa. Możliwość faktycznego odzyskania należnych kwot jest
jednak niewielka.
Zgodnie z ustawą wojewodowie zabezpieczali wierzytelności Skarbu Państwa
hipotecznie, nie stosując innych działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Do słabej
ściągalności przyczynił się wspomniany fakt braku współpracy wydziałów urzędów
wojewódzkich. Główną stwierdzoną nieprawidłowością było nieuzasadnione zwlekanie
z wnioskiem o wpis hipoteki. W wielu przypadkach okres ten przekraczał kilkanaście
miesięcy. Opóźnienia w ustanowieniu hipoteki były częściowo wynikiem sformułowań
zawartych w decyzjach uwłaszczeniowych, uzależniających np. termin wymagalności
zobowiązania od określonych czynności dłużnika. Wojewodowie nie kontrolowali, czy
uwłaszczone podmioty przeznaczały korzyści uzyskane z nieruchomości obciążonych
hipotecznie na spłatę zobowiązań.
W 5 kontrolowanych urzędach (28%) stwierdzono niewysyłanie zawiadomień
o uwłaszczeniu do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą nieruchomości, jak tego
wymagała ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Uwłaszczane podmioty nie były
zainteresowane szybkim wpisem swego prawa do księgi (wobec tego, że jego ujawnienie
pociągało za sobą konieczność wnoszenia opłat sądowych i regulowania należności wobec
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Skarbu Państwa). Także budżety wojewodów nie wyodrębniały środków przeznaczonych
specjalnie na opłaty sądowe. Tym samym, postępowanie uwłaszczeniowe nie przyczyniło się
do uporządkowania stanu własności nieruchomości, jeżeli przyjąć podstawowe znaczenie
wpisów w księgach wieczystych w tym względzie.
Zaewidencjonowane w wyniku przeprowadzonych kontroli uszczuplenia należności
Skarbu Państwa zamknęły się (w odniesieniu do badanych decyzji) kwotą 1 611 849 zł.
W toku badania wybranych decyzji stwierdzono ponadto m.in., że (dane dotyczą wyłącznie
grupy 1078 decyzji):
- wartość nieruchomości, które nie były objęte działaniem ustawy, a zostały przekazane
państwowym osobom prawnym wyniosła 766.257 zł,
- wartość nieruchomości przekazanych podmiotom nie uprawnionym w świetle ustawy
uwłaszczeniowej wyniosła 994.110 zł,
- zaniżenie waloryzacji odpłatności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia obiektów
wyniosło 1.216.219 zł,
- zawyżenie wspomnianej odpłatności na niekorzyść osób prawnych wyniosło 385.457 zł,
- zaniżenie odpłatności z tytułu nieuprawnionej obniżki wartości obiektu (błędnie
zakwalifikowanego jako zabytkowy) wyniosło 2.129 zł,
- wartość roszczeń Skarbu Państwa niezaspokojonych z majątku upadłych dłużników lub
zgłoszonych już po ich upadłości wynosiła 865.046 zł,
- wartość nieruchomości przekazanych podmiotom postawionym już w stan upadłości lub
w stosunku do których o zabezpieczenie hipoteczne wystąpiono po ich upadłości (co było
jednak zgodne z ustawą) wynosiła 4.034.934 zł.
Ustalenia kontroli wykazały, że przepisy ustawy uwłaszczeniowej rodziły trudności
interpretacyjne w urzędach wojewódzkich. Dotyczyło to zwłaszcza przepisu stanowiącego,
że w decyzji „określa się również warunki użytkowania wieczystego z zachowaniem zasad
określonych w art. 236 Kodeksu cywilnego” (art. 2 ust. 3). W ponad połowie urzędów przepis
ten był rozumiany jako zobowiązanie do określenia w decyzji jedynie okresu użytkowania
wieczystego. Zdaniem NIK, z przepisu tego wynikała także konieczność określania przez
wojewodę w decyzji również opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Różne interpretacje
stosowano także przy określaniu, jaki organ jest właściwy do egzekucji należności Skarbu
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Państwa za przekazane na mocy ustawy obiekty - wojewoda czy kierownik urzędu
rejonowego. NIK opowiedziała się za pierwszą z interpretacji.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK sformułowała szereg wniosków
o charakterze systemowym.
• Mając na uwadze stwierdzone podczas kontroli kontrowersje związane z określeniem
w decyzjach wojewodów „warunków użytkowania wieczystego” oraz organu właściwego do
egzekwowania należności Skarbu Państwa, wskazane byłoby, aby ustawy i akty wykonawcze
wydane na ich podstawie zawierały listę wymagalnych elementów decyzji administracyjnych,
procedur niezbędnych do jej wydania, realizacji i kontroli. Konieczne jest takie wskazanie
organów właściwych w sprawie, by nie budziło to żadnych wątpliwości. Niezbędne jest
bardziej jednoznaczne regulowanie kwestii rozliczeń finansowych.
• Konieczne jest z większą konsekwencją podejmowanie działań w sprawie egzekucji
zobowiązań z tytułu uwłaszczenia. System, w którym dłużnicy mogą zasadnie liczyć na
umorzenie zobowiązań poprzez zmiany przepisów (bez jednoczesnej kompensaty dla tych,
którzy już uregulowali należności) zachęca do zalegania ze spłatami, stawia w gorszej
sytuacji tych, którzy uczciwie spłacają długi, promuje brak poszanowania prawa i działania
nierzetelne. Podmioty, których nie stać na uregulowanie zobowiązań mogą zrzec się praw do
nieruchomości po uzyskaniu zgody właściwego kierownika urzędu rejonowego (art. 26 ust. 1
ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości).
• Celowe wydaje się uregulowanie sprawy zobowiązań instytucji kultury wobec Skarbu
Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków na przekazanych gruntach. Nie jest właściwa
sytuacja, w której ciążą na nich zobowiązania często przekraczające ich kilkuletnie budżety, a
przy tym są to podmioty finansowane głównie z dotacji budżetowej (w tym koszty
eksploatacyjne i opłaty gruntowe). Można uznać, że charakter działalności instytucji kultury
nie wymaga posiadania praw własności do budynków i użytkowania wieczystego gruntów. W
istniejącym stanie prawnym możliwe byłoby zrzeczenie się przez nie nieruchomości
przekazanych im na mocy ustawy na rzecz Skarbu Państwa (lub gmin). Nieruchomości te
mogą zostać przekazane następnie instytucjom np. w użyczenie na czas nieokreślony, a
ciążące na nich zobowiązania zostałyby umorzone. Można także rozważyć możliwość
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ustawowego zwolnienia instytucji z tych opłat, jak to miało miejsce w przypadku PAN lub
szkół wyższych.
• Realizacja przedsięwzięć uwłaszczeniowych wymaga szczególnych form nadzoru. Nie jest to
możliwe bez prowadzenia odpowiednio szczegółowej ewidencji, której prowadzenie
zmniejszałoby jednocześnie prawdopodobieństwo popełniania błędów. Celowe byłoby
prawne zobowiązanie właściwych organów administracji publicznej do prowadzenia takiej
ewidencji i sprawozdawczości (obecnie wojewodowie robią to wg uznania), uwzględniającej
szczególnie wartość przekazywanego majątku. Na tej winny być przygotowywane okresowe
sprawozdanie zbiorcze, na ich podstawie formułowane oceny, wytyczne i ewentualne zmiany
legislacyjne.
• Zdecydowanej poprawy wymaga organizacja pracy urzędów wojewódzkich, a zwłaszcza
koordynacja prac między wydziałami urzędu i poprawa przepływu informacji. Jest to tym
ważniejszy postulat, że w związku z reformą struktur administracji centralnej zwiększyła się
rola wojewody oraz zakres i złożoność prowadzonych przez niego spraw, tym samym - przez
poszczególne wydziały urzędów wojewódzkich.
• Celowe jest aby wojewodowie podjęli analizę już wydanych decyzji uwłaszczeniowych,
biorąc przy tym pod uwagę możliwość występowania „seryjnych” pomyłek wynikających z
błędów lub niewłaściwej interpretacji przepisów. Dotyczy to w szczególności: uzupełnienia
decyzji poprzez ustalenie wszystkich warunków użytkowania wieczystego, sprawdzenia, czy
prawidłowo dokonywano waloryzacji odpłatności. W sytuacjach, w których jest to możliwe,
należałoby podjąć działania w celu uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji,
zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie uszczuplenia należności Skarbu Państwa.
Ustalenia kontroli stanowiły również podstawę do przedstawienia przez Izbę
wniosków pod adresem wojewodów, które dotyczyły:
• realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy uwłaszczeniowej, a w tym:
- podjęcia postępowania zmierzającego do zmiany decyzji administracyjnych stwierdzających
uwłaszczenie podmiotów nieuprawnionych, przekazania nieruchomości nie podlegającej
działaniu ustawy lub wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie,
- właściwego zabezpieczenia wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu uwłaszczenia
państwowych osób prawnych poprzez występowanie z wnioskami o zabezpieczenie
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hipoteczne bezpośrednio po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w decyzji na
zaspokojenie tych wierzytelności,
- dokonywania, w toku postępowania administracyjnego, prawidłowej waloryzacji kwot
należnych Skarbowi Państwa z tytułu nabycia przez państwową osobę prawną prawa
własności budynków i innych urządzeń oraz lokali,
- niewydawania

decyzji

uwłaszczeniowych

dotyczących

gruntów

uprzednio

skomunalizowanych oraz gruntów, których prawo własności uregulowane zostało na rzecz
byłych właścicieli;
• przestrzegania procedury administracyjnej:
- przestrzegania zasad postępowania administracyjnego dotyczących terminowego załatwiania
spraw, zawiadamiania stron o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy i wskazywania
nowego terminu jej załatwienia; przesyłanie odwołań od decyzji wojewody organowi
odwoławczemu w terminie określonym kpa.,
- egzekwowania

od

państwowych

osób

prawnych,

na

etapie

składania

wniosków

o uwłaszczenie, dokumentacji spełniającej wszystkie wymogi przepisów o uwłaszczeniu;
• ustalania i egzekucji należności Skarbu Państwa z tytułu uwłaszczenia:
- dokonania szczegółowej analizy występujących zaległości w spłacie należności Skarbu
Państwa z tytułu uwłaszczenia państwowych osób prawnych w celu określenia jednostek, od
których możliwe jest - choćby częściowe - odzyskanie ustalonych w decyzjach należności,
- skorygowania ewidencji księgowej o wierzytelności Skarbu Państwa, które wygasły z mocy
przepisów ustawy uwłaszczeniowej;
• organizacji pracy służb wojewody i urzędów rejonowych:
- przekazywania służbom finansowym urzędów wojewódzkich prawomocnych decyzji
uwłaszczeniowych orzekających o należnościach za nabycie przez osoby prawne własności
budynków, lokali i innych urządzeń,
- uregulowania (w drodze porozumień, regulaminów itp.) działań windykacyjnych należności z
tytułu uwłaszczeń prowadzonych przez urzędy rejonowe rządowej administracji ogólnej,
- egzekwowania należności Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia budynków, budowli i
urządzeń przez państwowe osoby prawne,
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- uregulowania zasad i trybu współpracy z urzędami rejonowymi w zakresie realizacji procesu
uwłaszczenia, w szczególności ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zapewnienia
skutecznego systemu kontroli w tym zakresie.

*

*

*

*

W związku z realizacją wniosków pokontrolnych podjęto następujące działania:
- Wojewoda Chełmski m.in. nakazał podległym służbom skoordynowanie działań w badanym
zakresie oraz realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o księgach wieczystych i
hipotece, zapowiedział wznowienie postępowania administracyjnego w jednej sprawie,
- Wojewoda Ciechanowski wydał zaległe decyzje uzupełniające, wydał również dyspozycje w
celu realizacji przepisów dotyczących hipoteki i ksiąg wieczystych,
- Wojewoda Gorzowski dokonał postulowanych uzgodnień z kierownikami urzędów
rejonowych i podjął kompleksową analizę procesu uwłaszczeniowego;
- Wojewoda Katowicki powiadomił Izbę o wydaniu nowych decyzji uwłaszczeniowych,
zmieniających kwestionowane przez NIK,
- Wojewoda Kielecki nakazał podległym służbom realizowanie obowiązków wynikających
z ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wyznaczając przy tym wydział koordynujący te
czynności,
- Wojewoda Leszczyński dokonał postulowanych korekt w ewidencji należności Skarbu
Państwa,
- Wojewoda Radomski wystąpił do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o opinię
w sprawie wzruszenia decyzji wydanych przed 1993 r. i wznowił w jednym przypadku
postępowanie administracyjne,
- Wojewoda Siedlecki dokonał korekt wierzytelności Skarbu Państwa zgodnie z przepisami
ustawy uwłaszczeniowej i nakazał niezwłoczne występowanie z wnioskami o ustanowienie
hipoteki oraz przekazywanie zawiadomień do sądów rejonowych,
- Wojewoda Sieradzki m.in. przeprowadził analizę wydanych decyzji ustalających odpłatność,
w jej wyniku ujawniono 9 decyzji z błędnie ustaloną odpłatnością,
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- Wojewoda Słupski m.in. powziął w 6 przypadkach działania zmierzające do wzruszenia
decyzji wydanych na rzecz podmiotów nieuprawnionych lub nieistniejących w dniu
5.12.1990 r.,
- Wojewoda Wałbrzyski m.in. udzielił kierownikom urzędów rejonowych pełnomocnictw do
prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za przekazane
obiekty; ponadto Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wszczął postępowanie
w celu stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej Wojewody Wałbrzyskiego na
rzecz ZPC „Porcelana” Wałbrzych SA, uznając, że w stosunku do tego podmiotu nie
zachodziły przesłanki pozwalające na wygaszenie jej zobowiązań na podstawie nowelizacji
ustawy uwłaszczeniowej z 7.10.1992 r., albowiem w dniu tym nie był on jednoosobową
spółką Skarbu Państwa,
- Wojewoda Warszawski powiadomił NIK o skorygowaniu kwestionowanej decyzji, ustalając
odpłatność za nabycie obiektów zgodnie z przepisami, tj. w kwocie o 55.468,3 zł wyższej;
rozpoczął przegląd wszystkich decyzji ustalających odpłatność i polecił kierownikom
urzędów rejonowych bezzwłoczne występowanie z wnioskami o ustanowienie hipoteki.

Wyniki kontroli doraźnej Zarządu Miasta Gdyni w zakresie realizacji wybranych zadań
własnych Gminy
Celem kontroli było dokonanie oceny działalności Zarządu Miasta w zakresie
realizacji zadań własnych.
Kontrolę doraźną w Urzędzie Miasta Gdynia Najwyższa Izby Kontroli przeprowadziła
z własnej inicjatywy w związku ze skargą grupy parlamentarzystów województwa
gdańskiego.

*

*
W wyniku przeprowadzonej kontroli skargowej, nie potwierdziły się zarzuty dotyczące

sposobu przejęcia przez Zarząd Miasta Gdyni od powszechnej Spółdzielni Spożywców
„Społem” obiektów hal targowych, nie stwierdzono także istotnych uchybień przy poręczaniu
przez Zarząd Miasta kredytów dla „WTC-EXPO” - Sp. z o.o., przy pełnieniu nadzoru
właścicielskiego nad przebiegim likwidacji Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz w zakresie
nadzoru Prezydenta Miasta nad Teatrem Miejskim. Ujawniono natomiast nieprawidłowości

288
polegające na zawieraniu przez Zarząd Miasta Gdyni niekorzystnych dla Miasta umów
dotyczących: zakupu autobusów komunikacji miejskiej, prywatyzacji mienia komunalnego,
dzierżawy nieruchomości, wynajmu lokali użytkowych oraz zlecania usług komunalnych.

Zarząd Miasta w celu odtworzenia taboru gdyńskiej komunikacji miejskiej, które
miało polegać na zakupie nowych niskopodłogowych autobusów, podjął decyzję zakupu 60
autobusów marki Mercedes. W trakcie realizacji tej transakcji stwierdzono szereg
nieprawidłowości.
Na posiedzeniu Zarządu Miasta, zaproponowano firmę Sobiesław Zasada Centrum SA
jako dostawcę autobusów marki Mercedes dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gdyni,
wbrew stanowisku komisji, która przy udziale specjalistów i po wnikliwym rozpatrzeniu ofert
7 firm wskazała zakup autobusu marki Scania jako najkorzystniejszy, z uwagi na niższą (o
7,5%) od autobusu Mercedes cenę, przy nieznacznie niższych (o 0,04 pkt) parametrach
techniczno-eksploatacyjnych,
Przekazano przez Zarząd Miasta firmie Sobiesław Zasada Centrum SA Oddział
w Gdańsku informację o możliwości zakupu przez Miasto w 1995 r. niskopodłogowego
autobusu marki Mercedes przed ostatecznym rozstrzygnięciem konkursu ofert przez
specjalnie do tego celu powołaną komisję i przed podjęciem uchwały przez Zarząd Miasta
w tej sprawie, co świadczyło o nierównym traktowaniu uczestniczących w konkursie
oferentów i naruszeniu zasady rzetelnego działania Zarządu Miasta w postępowaniu
konkursowym,
Autobusy nabyto za kwotę 34.362.415 zł z wykorzystaniem dotacji Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w kwocie 3.307.300 zł
w sytuacji, gdy możliwe było nabycie takich autobusów bez dotacji PFRON za kwotę
30.000.000 zł. Okoliczności tej transakcji uzasadniały podejrzenie wyłudzenia dotacji
z PFRON w kwocie 3.307.300 zł, wobec czego NIK zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa z art. 3 § 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie
niektórych przepisów prawa karnego.
Rada Miasta zarządziła w grudniu 1991 r. przekształcenie Przedsiębiorstwa Dróg
i Zieleni (PDiZ) w Gdyni w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przekształcenia dokonano na podstawie art. 6 w związku z art. 45 ustawy z dnia 13 lipca
1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. na wniosek Zarządu Miasta. Gmina
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objęła 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Przekształcenia PDiZ w jednoosobową
spółkę Gminy dokonano przed uregulowaniem jego praw do nieruchomości - co
spowodowało, że w bilansie otwarcia Spółki nie została wykazana rzeczywista wartość
przejmowanego majątku. W umowie Spółki nie wykazano wartości kapitału własnego oraz
stanowiącego jego część kapitału zapasowego, mimo że obowiązek taki wynikał z art. 11
w związku z art. 3 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
W kwietniu 1996 r. Zarząd Miasta podjął uchwałę o zbyciu wszystkich udziałów
Gminy w Spółce z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, powstałej z przekształcenia
PDiZ w jednoosobową spółkę Gminy, na rzecz tej Spółki, w celu ich umorzenia.
Stwierdzono, że:
- sprzedaż przez Gminę Spółce PUK posiadanych udziałów (78,5%) nastąpiła wbrew
postanowieniom umowy Spółki,
- uznano przez Zarząd Miasta kwoty 450.000 zł za nakłady własne PUK poniesione na
obiektach będących własnością Gminy, bez udokumentowania ich przez Spółkę,
- nie wyegzekwowano przez Zarząd Miasta od PUK należnej Gminie dywidendy za rok 1993.
W październiku 1995 r. Zarząd Miasta podpisał z prezesem Zarządu Spółki z o.o.
„PROKOM SOFTWARE SYSTEM” umowę, na podstawie której wydzierżawił Spółce
4,5 ha zabudowanego gruntu w Gdyni - Kolibkach (zespół parkowo-dworski) na okres 3 lat
w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnych i hippicznej za kwotę 100 zł
miesięcznego czynszu dzierżawnego, co było niezgodne z treścią uchwały Zarządu Miasta
z 1995 r., wg której czynsz ten powinien wynosić 450 zł. Ponadto Zarząd Miasta zobowiązał
się w umowie do zwrotu ww. Spółce poniesionych przez nią nakładów nie mniej niż
400.000 zł na dzierżawionym gruncie, bez kontrasygnaty Skarbnika Miasta,
Badania kontrolne wykazały, że Zarząd Miasta wydzierżawił 1.197 m2 gruntu na
działce przy ul. Korzeniowskiego w Gdyni na 10 lat bez wymaganej przepisami ustawy
o samorządzie terytorialnym zgody Rady Miasta. Umowa dzierżawy, w której Gmina
zobowiązała się do zwrotu na rzecz dzierżawcy nakładów poniesionych przez niego na tej
działce, nie posiadała kontrasygnaty Skarbnika Miasta.
Stwierdzono, że wydając pozwolenie Spółce z o.o. „NORD” na budowę „Centrum
Rekreacyjnego” Zarząd Miasta naruszył art. 32 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, gdyż
Spółka z o.o. „NORD” nie posiadała prawa do zabudowy dzierżawionego gruntu.
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W wyniku ustaleń niniejszej kontroli stwierdzono ponadto, że Zarząd Miasta zlecał
w latach 1993-1994 usługi komunalne o wartości powyżej 7.500 zł bez zachowania,
wymaganej przepisami uchwały Rady Miasta z 30 grudnia 1992 r., procedury przetargowej.
W okresie 1993-1994, Zarząd Miasta wynajął piętnaście lokali użytkowych na
prowadzenie działalności gospodarczej z pominięciem konkursu ofert, którego obowiązek
przeprowadzenia wynikał z uchwały Zarządu. Odstąpienie od tej zasady mogło nastąpić
jedynie w przypadku przeznaczenia lokalu na potrzeby szkół, placówek służby zdrowia,
opieki społecznej oraz organizacji prowadzących działalność charytatywną.
W listopadzie 1993 r. Zarząd Miasta wydzierżawił Spółce Akcyjnej „Kupcy Gdyńscy”
grunt o powierzchni 5,3 tys. m2 w celu budowy obiektu handlowego na okres 30 lat
z naruszeniem obowiązujących norm prawnych i spowodowanie zaniżenia dochodów Gminy
wskutek zawarcia niekorzystnej umowy (w umowie postanowiono zwolnić dzierżawcę
z obowiązku płacenia czynszu przez okres pierwszych pięciu lat od przekazania gruntu, bez
uzasadnienia podstawy tego zwolnienia, a w następnej umowie czynsz ten określono
w wysokości symbolicznej).
Stwierdzono także nierozliczenie likwidatora z wykonania umowy zawartej
z Zarządem Miasta o dokonanie likwidacji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni
w ustalonym terminie do 31 grudnia 1994 r. Niewłaściwie sporządzone przez likwidatora
w lipcu 1996 r. sprawozdanie finansowe z likwidacji spowodowało, że Zarząd Miasta nie
zaakceptował zamknięcia likwidacji MZK. Jednocześnie, nie rozliczając likwidatora
z realizacji planu likwidacji, wypłacił likwidatorowi już w 1994 r. 90% należnego
wynagrodzenia.

*

*

*

Ustalenia kontroli uzasadniały potrzebę podjęcia przez organy Gminy następujących
działań:
• określenie przez Radę Miasta zasad wydzierżawiania nieruchomości,
• niedokonywanie niekorzystnych dla Miasta zamian umów najmu lokalu użytkowego na
umowy dzierżawy gruntu zabudowanego, z uwagi na obowiązujące różne stawki opłat
z tytułu dzierżawy i najmu,
• renegocjacje niekorzystnych dla Miasta warunków umów dzierżawy,
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• wyegzekwowanie od Spółki „PROKOM SOFTWARE SYSTEM” i zatwierdzenie przez
Zarząd Miasta szczegółowego harmonogramu robót przewidzianych do wykonania na
dzierżawionej nieruchomości w zespole parkowym w Gdyni,
• rozliczenie likwidatora z prowadzonego postępowania likwidacyjnego Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.

*

*

*

*

W związku z przeprowadzoną kontrolą Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
poinformował NIK o przekazaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta materiałów
pokontrolnych w celu ich wykorzystania w pracy Komisji. Komisja Rewizyjna, oceniając
pracę Zarządu Miasta w 1996 r. potwierdziła zasadność wniosków pokontrolnych,
a otrzymane materiały z kontroli wykorzystała do oceny pracy Zarządu Miasta Gdyni.

Wyniki kontroli działalności Zarządu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski w zakresie
realizacji zadań własnych Gminy
Celem kontroli było zbadanie i dokonanie oceny działalności Zarządu Miasta i Gminy
Stoczek Łukowski w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem oraz
realizacji robót remontowych i inwestycyjnych pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności.
Kontrola doraźna podjęta została z inicjatywy Posła na Sejm RP Pana Ryszarda
Ceranka, do którego przedstawiciele Wspólnoty Gruntowej Rolników złożyli skargę na
działalność Zarządu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski.

*

*
Wyniki kontroli skargowej dotyczącej gospodarowania mieniem ruchomym,

przygotowania i przeprowadzenia transakcji nabycia nieruchomości, prawidłowości
lokalizacji wysypiska śmieci, dysponowania przez zarząd gruntem przeznaczonym na budowę
wysypiska, a także gospodarowania materiałami w trakcie robót drogowych - nie
potwierdziły zarzutów podnoszonych przez autorów skargi. W realizacji tych zadań nie
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stwierdzono przypadków nieprzestrzegania gospodarności, legalności i rzetelności, w związku
z czym działalność Zarządu Miasta i Gminy w tym zakresie, oceniono pozytywnie. Wymaga
jednak podkreślenia, że wielu innych decyzji i działań Zarządu nie można było ocenić jako
rzetelne i legalne.
Do istotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli należały:
• nieprzestrzeganie przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym przy zawieraniu umów
nabycia i dzierżawy nieruchomości.
Zarząd Miasta i Gminy nie przestrzegał ustawowych zasad gospodarowania mieniem
komunalnym. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a wspomnianej ustawy, do wyłącznej
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy,
dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz
ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Zarząd może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Natomiast w trakcie kontroli stwierdzono, iż
Zarząd Miasta i Gminy zawarł - bez uzyskania zgody Rady Miejskiej - 9 umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Stoczek Łukowski, na okres dłuższy
niż 3 lata.
Stwierdzono także nierzetelne przygotowanie treści ogłoszeń o przetargu na sprzedaż
środków trwałych Zakładu Prefabrykacji Nr 2 oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu.
W I ogłoszeniu nie podano miejsca przetargu oraz nie umieszczono - w I i II ogłoszeniu pouczenia o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, co było niezgodne z § 13 pkt 2 i 5
zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie przetargów na
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy,
• nieprawidłowe realizowanie rozliczeń finansowych wynikających z postanowień umowy
w sprawie dzierżawy gruntu przeznaczonego pod wysypisko śmieci zawartej między
przedstawicielami Urzędu i Wspólnoty Gruntowej Rolników. Nieprawidłowości te polegały
na:
- niedokonaniu w 1991 r. kompensaty zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy
i należności z tytułu podatku rolnego,
- nieprawidłowym przeprowadzeniu kompensaty wzajemnych zobowiązań za lata 1992-1995 Urząd nie dokonał waloryzacji kwot stanowiących zapłatę za dzierżawę,
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- nieprzekazaniu Wspólnocie nadwyżki ujawnionej w wyniku ponownego rozliczenia uwzględniającego waloryzację zobowiązań - za lata 1993-1996,
• nierzetelne

prowadzenie

ksiąg

rachunkowych

Urzędu

Miejskiego

powodujące

nieewidencjonowanie materiału drzewnego, pozyskanego w wyniku trzebieży drzew w Parku
Miejskim, tarcicy przekazanej gminnym jednostkom organizacyjnym, mienia (środków
trwałych) Zakładu Prefabrykacji Nr 2 przejętego od Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów
Budowlanych w Lublinie,
• prowadzenie niektórych robót drogowych, bez pozwolenia na budowę.
• nieprawidłowe przygotowanie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy
z terenu zlikwidowanego Zakładu Prefabrykacji Nr 2.
Stwierdzono również, że Zarząd Miasta i Gminy nie zachował należytej staranności
w załatwieniu wniosku o zezwolenie na wycięcie drzew z terenu wykorzystywanego przez
Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, a pozostającego zgodnie z zapisem w ewidencji
gruntów we władaniu Wspólnoty Gruntowej Rolników.

*

*

*

W wyniku ustaleń kontroli wnioskowano o:
• wyeliminowanie praktyk sprzecznych z postanowieniami:
- art. 18 i art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym - przy zawieraniu
umów i przeprowadzaniu transakcji w imieniu Miasta i Gminy,
- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - przy realizacji robót
drogowych,
• rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Urząd Miejski;
• formułowanie treści ogłoszeń o przetargach zgodnie z regulacją § 13 zarządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy;
• zwiększenie nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych - zgodnie z instrukcją
kancelaryjną dla urzędów gmin;
• organizację trzebieży drzew na terenie Miasta i Gminy w sposób zapewniający prawidłowe
jej wykonanie i zagospodarowanie uzyskanego materiału drzewnego;
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• zwiększenia nadzoru nad załatwianiem spraw, których stroną jest Wspólnota Gruntowa
Rolników Miasta Stoczek Łukowski.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązał
się do:
• bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o samorządzie terytorialnym
w odniesieniu do zawieranych umów i przeprowadzanych transakcji w imieniu Urzędu
Miasta i Gminy;
• bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w ustawie Prawo budowlane
w odniesieniu do realizacji robót drogowych i przepisów zawartych w ustawie
o rachunkowości w odniesieniu do prowadzenia ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta i Gminy;
• formułowania treści ogłoszeń o przetargach zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność
Skarbu Państwa lub Gminy;
•

przeprowadzenia trzebieży drzew na terenie Miasta i Gminy w sposób rzetelny oraz

zagospodarowania uzyskanego materiału drzewnego.

7) Edukacja, nauka, kultura

Wyniki kontroli organizacji i finansowania działalności dydaktycznej państwowych
szkół wyższych
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie analizy i oceny zmian
w organizacji działalności dydaktycznej uczelni państwowych w latach akademickich
1994/95 - 1996/97, a także analizy i oceny gospodarowania przez szkoły wyższe środkami
dotacji przydzielonymi im w latach 1995-1996 z budżetu państwa na tę działalność oraz
środkami uzyskanymi z innych źródeł, w tym zwłaszcza z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne
- w kontekście postanowień ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.
Kontrolą objęto 37 jednostek tj.:
- urząd Ministra Edukacji Narodowej oraz 21 szkół wyższych resortu edukacji narodowej;
- urząd Ministra Kultury i Sztuki oraz 3 uczelnie artystyczne;

295
- urząd Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 2 wyższe szkoły morskie;
- urząd Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz 3 akademie medyczne i Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - nadzorowane i dotowane przez tego ministra;
- urząd Kultury Fizycznej i Turystyki oraz 2 akademie wychowania fizycznego - nadzorowane
i dotowane przez Prezesa tego urzędu.

*

*
W organizacji działalności dydaktycznej wielu uczelni, NIK stwierdziła występowanie

negatywnych zjawisk, do których zaliczyć należało przede wszystkim nadmierną - w stosunku
do posiadanych możliwości kadrowych i lokalowych - rekrutację na odpłatne studia
pozastacjonarne, a także - będące tego m.in. konsekwencją - pogorszenie warunków
kształcenia oraz przeciążenie obowiązkami dydaktycznymi znacznej części nauczycieli
akademickich. Wystąpiły trudności związane ze zrównoważeniem kosztów działalności
dydaktycznej uczelni przychodami z tej działalności, do czego przyczyniły się m.in.
nieadekwatna wielkość dotacji budżetowych w stosunku do zwiększonych zadań edukacyjnych
uczelni oraz nieracjonalne gospodarowanie środkami finansowymi w samych uczelniach.

W końcu 1996 r. na studiach dziennych w uczelniach państwowych kształciło się
441,5 tys. studentów, tj. o 12,6% więcej niż w analogicznym okresie 1994 r., przy czym w stosunku do ogółu studiujących - stanowili oni 57,4% (w 1994 r. - 63,5%). Pozostali
studenci w liczbie 327,3 tys. (o 45% wyższej w porównaniu do stanu z 1994 r.) byli
kształceni na płatnych studiach pozastacjonarnych, głównie zaocznych, na których w 1996 r.
studiowało ok. 293 tys. osób (w 1994 r. - ok. 208 tys.).
W co trzeciej z kontrolowanych uczelni studenci studiów dziennych stanowili mniej
niż 50% ogółu studiujących w roku akademickim 1996/97. Ponad 1/3 spośród szkół
wyższych objętych kontrolą (w tym 9 z 21 uczelni resortu edukacji narodowej) przyjęła
w roku 1996 na studia wieczorowe i zaoczne więcej studentów - czasami nawet dwukrotnie niż na dzienne, nie uwzględniając stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w tej
sprawie, zalecającej zachowanie stosownej (równej) proporcji przyjęć na ww. formy studiów.
Kandydatom na studia wieczorowe i zaoczne stawiano niższe wymagania
rekrutacyjne, zaś na kierunkach najbardziej atrakcyjnych dla kandydatów (np. prawo,
administracja, ekonomia) często w ogóle nie limitowano przyjęć, traktując pierwszy rok
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studiów jako okres faktycznej selekcji. Równocześnie, mimo pobierania znacznych opłat, nie
zapewniano tym studentom warunków kształcenia gwarantujących prawidłowy i racjonalny
sposób realizacji programu studiów (organizując np. dla studentów zaocznych zajęcia
wykładowe w grupach kilkusetosobowych, bez prowadzenia ćwiczeń z przedmiotów
obowiązkowych).
Wprawdzie programy studiów zaocznych były zbliżone do zakresu przedmiotowego
programów studiów dziennych na tych samych kierunkach i rodzajach studiów, to jednak
realizowano je w czasie kształcenia zmniejszonym o połowę i więcej (w skrajnych
przypadkach o ok. 65 - 70%) godzin .
Organizacja działalności dydaktycznej w kontrolowanych uczelniach była na ogół
zgodna z unormowaniami ustawowymi i statutowymi, a nazwy prowadzonych kierunków
studiów - z nazwami określonymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. W ocenie NIK
rozwiązania organizacyjne odbiegające w istotny sposób od unormowań ustawowych, choć
merytorycznie uzasadnione, przyjęte zostały w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Stwierdzono m.in., że w uczelni tej - w następstwie przeprowadzonej reformy organizacji
studiów - nie występuje w zasadzie nauczanie w ramach kierunków studiów, brak również
podstawowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy o szkolnictwie
wyższym, tj. prowadzących kierunki studiów.
Nadmienić jednak należy, że ustawodawca nie zdefiniował żadnego z pojęć
występujących w treści ustawy o szkolnictwie wyższym, w tym m.in. tak złożonego pojęcia
jak „kierunek studiów”, dopuszczając tym samym możliwość dowolnych interpretacji
i rozwiązań.
Pomimo stałego zwiększania zakresu zadań dydaktycznych realizowanych przez
uczelnie państwowe, nie odnotowano stosownych zmian w zatrudnieniu nauczycieli
akademickich. W końcu 1995 r. w skali ogółu tych uczelni zatrudniano łącznie 65,5 tys.
nauczycieli akademickich, tj. zaledwie o 0,8% więcej niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego, w tym w pełnym wymiarze czasu pracy - 62,4 tys. nauczycieli (o 0,7% więcej).
W co piątej z kontrolowanych uczelni występowały trudności z zapewnieniem w roku
akademickim 1996/97 dla niektórych kierunków studiów obsady kadrowej w pełni
odpowiadającej kryteriom określonym przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego,
a prowadzenie wykładów powierzano niekiedy nawet asystentom.
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Wskutek ww. uwarunkowań w uczelniach powszechnie nie były respektowane
postanowienia art. 102 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, określające dopuszczalne (dla
pracodawcy)

normy

obciążenia

nauczyciela

akademickiego

prowadzeniem

zajęć

dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ponadto nauczyciele akademiccy
podejmowali dodatkowe zatrudnienie u innych pracodawców, o czym nie powiadamiali
rektorów macierzystych uczelni uchylając się od wypełniania obowiązku określonego
w art. 103 ustawy o szkolnictwie wyższym.
Poniesione w latach 1995-1996 wydatki z budżetu państwa na działalność
dydaktyczną państwowych szkół wyższych nie były adekwatne do skali zwiększonych zadań
edukacyjnych. W 1995 r. dotacje budżetowe w łącznej kwocie 1.733,4 mln zł stanowiły
średnio 79,2% przychodów z działalności dydaktycznej uczelni państwowych, wpływy
z opłat za zajęcia dydaktyczne - 11,1%, inne przychody 9,7%. W połowie objętych kontrolą
uczelni - w odniesieniu do pobierania opłat za studia - stwierdzono uchybienia
i nieprawidłowości, polegające w szczególności na nie dość skutecznym egzekwowaniu od
studentów terminowego wnoszenia opłat i zwalnianiu z opłat bez należytego uzasadnienia .
Koszty własne działalności dydaktycznej uczelni państwowych w badanym okresie
generalnie przewyższały przychody z tej działalności. W 1995 r. koszty te wyniosły łącznie
2.299,5 mln zł i były średnio o 5% wyższe od przychodów ogółem z działalności
dydaktycznej (2.188,5 mln zł). W 1996 r. sytuacja ta nie uległa zasadniczej poprawie, np.
w grupie uczelni MEN przychody uzyskane z działalności dydaktycznej nie pokryły ok. 3%
kosztów tej działalności, przy czym deficyt dotyczył 42 z 54 szkół wyższych.
Trudności związane ze zrównoważeniem kosztów działalności dydaktycznej
przychodami z tej działalności miały istotny wpływ na wyniki finansowe uczelni. W 1995 r.
ujemnym wynikiem finansowym (stratą)

charakteryzowała się działalność ok. 60%

państwowych szkół wyższych, w tym wszystkich akademii medycznych (łącznie
ok. 13 mln zł) oraz 30 z 54 uczelni resortu edukacji narodowej.
Niezależnie od uwarunkowań obiektywnych do zasadniczych przyczyn tego stanu w świetle ustaleń kontroli - zaliczyć należało nieracjonalne gospodarowanie środkami
finansowymi w samych uczelniach.
Wobec niedoborów finansowych uczelnie państwowe w latach ubiegłych zaprzestały
(całkowicie lub częściowo) odprowadzania na scentralizowane rachunki właściwych
ministerstw odpisów amortyzacyjnych od posiadanego majątku ruchomego. W konsekwencji,
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zgromadzone na tych rachunkach środki - mające służyć dofinansowywaniu zakupów
inwestycyjnych uczelni finansowo słabszych - kierowane były w całości do tych samych
uczelni, które wcześniej środki te odprowadziły.
Drastycznemu pogorszeniu uległy warunki studiowania. Braki lokalowe (dotyczące
głównie wydziałów prowadzących najbardziej popularne kierunki studiów) zmuszały do
organizowania zajęć w pomieszczeniach wynajmowanych, niedostosowanych do potrzeb
działalności dydaktycznej. Równie trudna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do
pomieszczeń zaplecza dydaktycznego, w tym m.in. w czytelniach.
Z budżetu państwa na inwestycje dydaktyczne w uczelniach państwowych
wydatkowano 54,7 mln zł w 1995 r. oraz 92,1 mln zł (o 68,4% więcej) w 1996 r. Większość
tych środków - ok. 85% w 1995 r. i ok. 77% w 1996 r. - otrzymały uczelnie MEN, które w obu tych latach - wnioskowały jednak o dofinansowanie w wysokości o ok. 65% wyższej
od kwot uzyskanych dotacji.

*

*

*

W wyniku ustaleń kontroli NIK wnioskowała o jak

najszybsze wdrożenie

udoskonaleń sposobu podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną uczelni
(zapowiedzianych w dokumencie „Założenia długofalowej polityki edukacyjnej państwa ze
szczególnym uwzględnieniem programu rozwoju kształcenia na poziomie wyższym”), a także
o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad
gospodarki finansowej uczelni, w celu m.in.:
• uporządkowania kwestii związanych z odpisami amortyzacyjnymi od majątku trwałego
uczelni przez odstąpienie od centralizacji części tych odpisów na scentralizowanych
rachunkach właściwych ministerstw,
• uaktualnienia przepisów regulujących uzyskiwanie przez uczelnie państwowe wpływów
z opłat za zajęcia dydaktyczne przez ew. przyznanie organom uczelni większej swobody
w kształtowaniu wysokości opłat (w ramach wyznaczonych ustawą o szkolnictwie wyższym)
oraz zasad ich pobierania od studentów.
W celu uporządkowania i usprawnienia działalności dydaktycznej uczelni - w toku
prac nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym - zdaniem NIK należałoby rozważyć:
• zdefiniowanie podstawowych pojęć charakteryzujących działalność dydaktyczną szkół
wyższych w zakresie możliwym do przyjęcia z punktu widzenia autonomii uczelni,
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• uściślenie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w dodatkowych miejscach pracy,
• uściślenie regulacji dotyczących pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne od studentów
studiów dziennych.

*

*

*

*

Realizując wnioski NIK, Minister Kultury i Sztuki podjął prace nad nowymi
kryteriami podziału dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną uczelni artystycznych,
obniżeniem

wielkości

odpisów

amortyzacyjnych

oraz

poprawą

terminowości

ich

przekazywania, a także zapowiedział stały nadzór nad działalnością dydaktyczną uczelni
artystycznych.

Wyniki kontroli realizacji zadań administracji rządowej w zakresie zmiany
wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych w 1997 r.
Doraźna kontrola realizacji zadań administracji rządowej w zakresie zmiany
wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych w 1997 r., została podjęta
z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli.
Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości planowania, finansowania
i realizacji podwyżek wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych w świetle
obowiązujących przepisów oraz ustaleń Trójstronnej Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz w Ministerstwie
Finansów.

*

*
Określone w ustawie budżetowej na 1997 r. środki na wynagrodzenia i rezerwa

środków na wzrost wynagrodzeń w dz. 79 zapewniły ukształtowanie średniego miesięcznego
wynagrodzenia pracowników oświaty na ustalonym przez Trójstronną Komisję ds. SpołecznoGospodarczych poziomie 914,2 zł. Ustalony jednocześnie przez Komisję średni miesięczny
wzrost, od 1 kwietnia 1997 r., wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych oświaty
o 172,3 zł nie został w praktyce zrealizowany m.in. na skutek stwierdzonych niedostatków
w planowaniu, rozdysponowaniu i wykorzystaniu na ten cel środków.
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W myśl ustaleń przyjętych przez Trójstronną Komisję do Spraw SpołecznoGospodarczych w dniu 28 sierpnia 1996 r. - przeciętne wynagrodzenie średnioroczne
w 1997 r. pracowników zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej, w dz. 79 - oświata
i wychowanie, stanowić powinno 914,2 zł, a od 1 kwietnia 1997 r. przeciętna podwyżka płac
- 172,3 zł, zaś dynamika przeciętnego wynagrodzenia w 1997 r. - 21,5% w porównaniu
z 1996 r.
Planowana w ustawie budżetowej rezerwa na podwyżki ogółem w dz. 79 wynosiła
347.312 tys. zł, co odpowiadało średniej miesięcznej podwyżce od 1 kwietnia 1997 r.
w kwocie 172,31 zł na etat kalkulacyjny, w tym dla jednostek budżetowych łączna kwota
rezerwy wynosiła 345.323 tys. zł, co w przeliczeniu na etat kalkulacyjny (ogółem
222.818 etatów) stanowiło 172,20 zł, tj. o 0,10 zł mniej niż ustaliła Trójstronna Komisja.
Określona w ustawie budżetowej rezerwa na podwyżki została rozdzielona
poszczególnym dysponentom budżetowym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń
pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej w 1997 r. Dla jednostek budżetowych
oświaty prowadzonych przez wojewodów rozdzielono łącznie 272.263,5 tys. zł na
175.704 etaty kalkulacyjne, co stanowiło średnią miesięczną podwyżkę 172,17 zł na etat
kalkulacyjny (podwyżka podstawowa), tj. o 0,13 zł poniżej kwoty przyjętej przez Trójstronną
Komisję.
Ponadto, na mocy tego rozporządzenia, rozdzielono dla wojewodów kwotę
1.502,3 tys. zł (tytułem korekty wynagrodzenia gwarantującej wzrost jego realnej wartości),
co powodowało wzrost średniej kwoty podwyżki o 0,95 zł, tj. - w jednostkach budżetowych do wysokości 173,12 zł na etat kalkulacyjny miesięcznie. W dz. 79 ogółem kwota podwyżki
z tego tytułu wzrosła do wysokości 173,25 zł.
Rozdysponowanie środków na podwyżki wynagrodzeń (na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów) - proporcjonalnie do procentowego udziału zaplanowanych w ustawie
budżetowej na 1997 r. środków na wynagrodzenia w prowadzonych przez wojewodów
jednostkach budżetowych oświaty, w sytuacji braku zgodności planowanego i faktycznego
zatrudnienia, spowodowało w rezultacie znaczne zróżnicowanie wzrostu średniego
miesięcznego wynagrodzenia przypadającego na etat kalkulacyjny, sięgającego od 168,35 zł
w woj. warszawskim do 187,49 zł w woj. elbląskim.
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Podwyżka wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych, prowadzonych
przez wojewodów, realizowana była w sytuacji wyższego zatrudnienia (o 5.312 etatów) od
założonego w planie. Ukształtowana w tych warunkach średnia podwyżka wynagrodzeń
mogła wynieść 168,05 zł na etat rzeczywisty miesięcznie, tj. o 5,20 zł poniżej przyjętych
ustaleń.
Z przedłożonych przez kuratorów oświaty do MEN rozliczeń wynikało, że realizując
podwyżkę, w 40 województwach nie rozdysponowano łącznie 11.982,6 tys. zł
przewidzianych na ten cel środków, w 1 województwie (częstochowskim) prognozowane
wydatki zbilansowały przyznaną kwotę, a w 8 województwach wysokość wdrożonej
podwyżki płac spowodowało przekroczenie (łącznie o 1.513,4 tys. zł) przyznanych na ten cel
środków.
W ocenie NIK niepełne rozdysponowanie środków przeznaczonych na podwyżki
wynikało z działań zmierzających do zbilansowania rocznych wydatków na wynagrodzenia
w dz. 79, o co wnioskował Minister Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 19 marca 1997 r.
skierowanym do wojewodów.
Realizowany w szkołach i placówkach prowadzonych przez wojewodów zakres zadań
ukształtował rzeczywiste zatrudnienie, według stanu na dzień 1 kwietnia 1997 r., na poziomie
181.016 etatów. Wdrożona od 1 kwietnia podwyżka wynagrodzeń zatrudnionych faktycznie
pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez wojewodów wyniosła średnio na
etat 161,61 zł, tj. o 11,64 zł mniej niż określiła to Trójstronna Komisja i obejmowała
wszystkie składniki wynagrodzenia, łącznie z wypłatami jednorazowymi (nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) i automatycznymi awansami (ze względu na staż
pracy i podwyższanie kwalifikacji). W przypadku nauczycieli podwyżka ta wyniosła średnio
179,57 zł (skrajnie od 159,29 zł w woj. łomżyńskim do 210,43 zł w woj. koszalińskim) i była
o 12,23 zł niższa od średniej kwoty 191,80 zł ustalonej przez MEN i Związek Nauczycielstwa
Polskiego. Dla pozostałych pracowników średnia podwyżka ukształtowana została w kwocie
121,70 zł (od 67,90 zł z woj. pilskim do 139,70 zł w woj. koszalińskim) tj. o 5,88 zł poniżej
kwoty uzgodnionej przez MEN i ZNP (127,58 zł).
Ustalenia Trójstronnej Komisji w zakresie wynagrodzeń, ich podwyżki i dynamiki
odniesione zostały do pracowników państwowej sfery budżetowej. W tej sytuacji Minister
Edukacji Narodowej nie przeprowadzał oceny stanu regulacji wynagrodzeń pracowników
jednostek oświatowych prowadzonych przez gminy w kontekście rozdysponowanych
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w 1997 r. kwot subwencji na zadania oświatowe, ustaleń Trójstronnej Komisji oraz wydanego
przez siebie rozporządzenia z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.
Środki na wynagrodzenia i rezerwa środków na wzrost wynagrodzeń w dz. 79,
określone w ustawie budżetowej na 1997 r., ukształtowały średnie miesięczne
wynagrodzenia pracowników oświaty na poziomie ustalonym przez Trójstronną Komisję
w wysokości 914,2 zł. Nie został jednak w praktyce zrealizowany ustalony przez Trójstronną
Komisję,

średni

miesięczny

wzrost

(od

1

kwietnia

1997

r.),

wynagrodzeń

pracowników jednostek budżetowych oświaty o 172,3 zł m.in. na skutek stwierdzonych
niedostatków w planowaniu, rozdysponowaniu i wykorzystaniu na ten cel środków.
Stwierdzone podczas kontroli niedoszacowanie poziomu podwyżki wynikało także
z trudności w określeniu kilkunastu uznaniowych składników podwyżki, w dostosowaniu do
skomplikowanego systemu wynagrodzeń nauczycieli.

*

*

*

Ustalenia kontroli wskazały na konieczność usprawnień w planowaniu wydatków na
wynagrodzenia w celu dostosowania ich do wielkości i struktury zatrudnienia oraz zakresu
realizowanych zadań oświatowych.
W tej sytuacji jako niezbędne NIK uznała dokonanie przez wojewodów, a w zakresie
zbiorczym przez MEN, oceny wdrożenia podwyżki płac i w oparciu o jej wyniki podjęcie
działań zapewniających dostosowanie wskaźników planistycznych w zakresie wynagrodzeń
do funkcjonującego systemu finansowania szkół i placówek prowadzonych przez
wojewodów.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Minister Edukacji Narodowej
poinformował, że:
• z najwyższą uwagą przeanalizuje dane prezentowane przez kuratoria oświaty w oficjalnej
sprawozdawczości budżetowej, w szczególności sprawozdaniach Rb-70 o wykonaniu
zatrudnienia i wynagrodzeń za okres I półrocza i trzech kwartałów 1997 r. Dane te pozwolą
na pełniejszą ocenę procentowej skali wzrostu średniej płacy,
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• niezależnie od powyższych działań MEN zwróciło się do wojewodów i kuratorów oświaty o
dokonanie wnikliwej oceny przeprowadzonej w kwietniu 1997 r. podwyżki płac
pracowników oświaty i w miarę możliwości skorygowanie skali podwyżek płac,
• wniosek wynikający z ocen i ustaleń kontroli dotyczących podjęcia działań zapewniających
dostosowanie wskaźników planistycznych w zakresie wynagrodzeń, do systemu finansowania
szkół i placówek prowadzonych przez wojewodów, realizowany będzie na etapie planowania
budżetowego oraz poprzez wszechstronne działania organów prowadzących i dyrektorów
szkół zmierzające do zbliżenia stanów zatrudnienia do kalkulacyjnej liczby etatów oraz
faktycznej przeciętnej płacy do kalkulacyjnego średniego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę
fakt, że rzeczywista przeciętna płaca pracowników oświaty w zdecydowanej większości
województw istotnie przewyższa wielkości kalkulacyjne, dostosowanie tych dwóch wielkości
rozłożone musi zostać na określony czas umożliwiający bezkonfliktowe rozwiązanie
problemu.

Wyniki kontroli funkcjonowania warsztatów szkolnych w szkolnictwie zawodowym
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny warunków
techniczno-organizacyjnych,

kadrowych

i

finansowych

funkcjonowania

warsztatów

szkolnych w latach szkolnych 1995/1996. Oceny tej dokonano w odniesieniu do postanowień
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych,
a w sprawach budżetowych w odniesieniu do ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
budżetowe.
Kontrolą objęto 8 jednostek, w tym kuratoria oświaty w Piotrkowie Trybunalskim
i Skierniewicach oraz 6 zespołów szkół zawodowych prowadzących warsztaty - po 3
w województwach piotrkowskim i skierniewickim.

*

*
Wyniki kontroli wykazały niezadowalającą sytuację finansową warsztatów szkolnych,

prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych, o czym świadczyły poniesione przez nie
straty lub osiągane minimalne zyski. Z powodu braku dostatecznego wyposażenia warsztatów
i braku odpowiednich zamówień na usługi produkcyjne, nie były w pełni realizowane ramowe
plany nauczania oraz programy nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć
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praktycznych. Stwierdzono także niepełne wywiązywanie się z obowiązku nadzoru
pedagogicznego przez kierownictwa zespołów szkół.
W latach 1994-1996 sieć szkolnictwa zawodowego, w tym także warsztatów
szkolnych nie uległa zmianom. Wystąpiły natomiast wyraźne zmiany w profilach i
kierunkach kształcenia. Analiza wspomnianych zmian wskazała, że były one uzasadnione i
wychodzące naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.
Stosowane ramowe plany nauczania oraz programy nauczania teoretycznych
przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, były zgodne z obowiązującymi przepisami
wydanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, lecz nie wszystkie szkoły w pełni je
realizowały, z powodu braku dostatecznego wyposażenia warsztatów szkolnych, jak również
braku odpowiednich zamówień na realizowane usługi produkcyjne. Działania dostosowujące
programy nauczania do ramowych planów nauczania spowodowały obniżenie od 5% do 35%
łącznego wymiaru godzin zajęć praktycznych w całym cyklu nauczania. Stwierdzono
powszechne stosowanie programów nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
i zajęć praktycznych opracowanych w latach osiemdziesiątych i siedemdziesiątych, a nawet
sześćdziesiątych.
Większość

warsztatów

szkolnych

prowadzona

była

w

ramach

gospodarki

pozabudżetowej w formie gospodarstw pomocniczych. Na ogółem 20 warsztatów
w kontrolowanych województwach (13 w piotrkowskim, 7 w skierniewickim), tylko jedne
były prowadzone w formie środków specjalnych i jedne jako jednostka budżetowa.
Mimo wspomagania warsztatów dotacjami z budżetu przeznaczonymi na pokrycie
kosztów ogrzewania pomieszczeń, sytuacja finansowa większości z nich prowadzonych jako
gospodarstwa pomocnicze była niezadowalająca, o czym świadczyły poniesione straty lub
minimalne zyski. W latach 1994-1995 na 20 warsztatów szkolnych funkcjonujących w formie
gospodarstw pomocniczych, 5 poniosły straty, natomiast w 1996 r. liczba ta wzrosła do 12.
Pozostawało to w sprzeczności z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja
1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zgodnie z którym,
jeśli państwowe gospodarstwo pomocnicze nie spełnia warunków samofinansowania, organ,
który to gospodarstwo powołał, powinien wydać decyzję o jego likwidacji lub
przekształceniu w inną formę finansową. W badanym okresie 5 warsztatów szkolnych
osiągało straty w kolejno po sobie następujących latach. Brak środków miał ujemny wpływ
na bazę techniczną warsztatów, w których dominowały maszyny i urządzenia 20 - 30 - letnie.
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Dlatego też w czterech warsztatach stwierdzono, iż wartość majątku trwałego netto była
równa „zeru”.
W statutach zespołów szkół były zawarte postanowienia, że w strukturze
organizacyjnej występują warsztaty szkolne, choć nie określono formy prowadzenia tej
działalności. Brak w nich było określenia, że warsztaty prowadzą działalność gospodarczą
w celu realizacji zadań szkoły - jako państwowej jednostki budżetowej - w ramach
gospodarki pozabudżetowej, w tym również formy organizacyjnej tej gospodarki.
NIK stwierdziła, że kierownictwa zespołów szkół, w tym także kierownicy
warsztatów nie w pełni wywiązywali się z obowiązku nadzoru pedagogicznego.
Zaniedbaniem ze strony dyrektorów w tym zakresie było niepełne realizowanie przyjętych
założeń w zakresie odbywanych hospitacji zajęć praktycznych, jednorodność tematyczna
prowadzonych zajęć przez nauczycieli zawodu.
Warunki pracy w warsztatach szkolnych - według wyników kontroli przeprowadzonej
z inicjatywy NIK przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w zakresie stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy - były niezadowalające. We wszystkich skontrolowanych zespołach szkół PIP
stwierdziła szereg nieprawidłowości dotyczących pomieszczeń, warunków środowiska pracy,
stanu technicznego maszyn, urządzeń i narzędzi, badań lekarskich, szkoleń bhp, zaplecza
higieniczno - sanitarnego oraz ochrony pracy młodocianych.

*

*

*

W opinii NIK, wyeliminowanie wymienionych wyżej negatywnych zjawisk
występujących w funkcjonowaniu warsztatów szkolnych, wymagało podjęcia następujących
działań:
• rozważenia zasadności odejścia od powszechnie dominującej formy prowadzenia warsztatów,
jaką są gospodarstwa pomocnicze, bowiem założenie, że zadanie edukacyjne, jakim są zajęcia
praktyczne, będzie się samofinansować poprzez prowadzenie w warsztatach szkolnych
działalności gospodarczej w ramach gospodarki pozabudżetowej, w warunkach gospodarki
rynkowej nie może być w pełni zrealizowane bez szkody dla jakości procesu dydaktycznego;
• weryfikacji i nowelizacji programów nauczania;
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• uporządkowania i uaktualnienia statutów części zespołów szkół; w statutach powinny znaleźć
się postanowienia dotyczące ewentualnego prowadzenia gospodarki pozabudżetowej, w tym
jej formy, a także określające aktualnie prowadzone kierunki kształcenia;
• poprawy warunków pracy warsztatów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poprawa w tym zakresie w części uzależniona jest od nakładów finansowych na remonty
pomieszczeń, w tym zaplecza sanitarno - higienicznego oraz wymianę zużytych maszyn i
urządzeń na nowe spełniające aktualne wymagania. Bez dodatkowych środków z budżetu na
ten cel, radykalna poprawa w tym zakresie nie będzie możliwa;
• poprawy efektywności nadzoru pedagogicznego.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych, dyrektorzy zespołów szkół
zawodowych i kuratorzy podjęli szereg działań o charakterze organizacyjno-prawnym.
Między innymi:
- dokonano aktualizacji statutów szkół i dokumentacji pedagogicznej,
- określono zasady funkcjonowania komisji przedmiotów zawodowych,
- określono zasady i zakres hospitacji zajęć praktycznych,
- sporządzono harmonogram prac określonych w

nakazach

Państwowej Inspekcji Pracy

w zakresie poprawy warunków nauczania praktycznego w warsztatach szkolnych, których
realizacja uzależniona jest jednak od skali zwiększenia na ten cel środków budżetowych.
Kurator Oświaty w Skierniewicach zaprezentował stanowisko, że utrzymanie
warsztatów szkolnych w dotychczasowej formie organizacyjnej (gospodarstwa pomocnicze),
wymagać będzie poprawy wyposażenia w nowoczesny sprzęt i urządzenia, a także
restrukturyzacji warsztatów pod kątem zwiększenia możliwości kształcenia praktycznego
uczniów klas młodszych oraz szerszego skorzystania z oferty zakładów pracy dotyczącej
kształcenia specjalistycznego w klasach programowo wyższych.
Ponadto Kurator zapewnił o pełnej realizacji wniosku traktującego o obowiązku
objęcia nadzorem pedagogicznym w zakresie przedmiotów ogólnokształcących szkół
zawodowych innych resortów.
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W grupie zadań perspektywicznych Kurator Oświaty w Skierniewicach dostrzegł
konieczność zmiany formy organizacyjnej warsztatów, o ile nie osiągną dodatnich wyników
finansowych, a także możliwość przekształcenia warsztatów na pracownie i laboratoria
szkolne.
Kurator Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, w wyniku realizacji wniosków
pokontrolnych NIK, zwłaszcza dotyczących zaniedbań w wyposażeniu warsztatów szkolnych
w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne poinformował, iż wystąpił do Departamentu
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie
funduszy na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych i warsztatowych
w szkołach

zawodowych.

Problemem

tym

zainteresowano

również

Wojewodę

Piotrkowskiego wnosząc o pomoc w organizowaniu środków finansowych i zleceń
produkcyjnych dla warsztatów szkolnych w celu poprawy ich sytuacji materialnej.
Jednocześnie Kurator podjął działania w celu sukcesywnego przekształcenia pracowni
warsztatowych w pracownie technologiczne i laboratoria, które będą finansowane z budżetu,
a nie ze środków wypracowanych przez warsztaty szkolne.

Wyniki

kontroli

działalności

państwowych

jednostek

badawczo-rozwojowych

w warunkach transformacji gospodarczej
Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK z własnej inicjatywy, było dokonanie
analizy i oceny działań dostosowawczych i restrukturyzacyjnych

podejmowanych przez

jednostki badawczo-rozwojowe w warunkach gospodarki rynkowej. Celem kontroli było
także dokonanie oceny wykorzystania

środków budżetowych przekazanych jednostkom

badawczo-rozwojowym przez Komitet Badań Naukowych.
Kontrolą objęto 38 jednostek badawczo-rozwojowych, w tym 18 instytutów naukowobadawczych, 18 ośrodków badawczo-rozwojowych, jedno centralne laboratorium oraz Zakład
Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Okrętowej - do którego mają zastosowanie - na
podstawie odrębnych przepisów -

niektóre przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.

o jednostkach badawczo-rozwojowych.

*

*
W ocenie NIK, restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych nie została

właściwie przeprowadzona. Nie przyniosły także oczekiwanych rezultatów, podejmowane
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przez te jednostki działania, mające na celu poszukiwanie nowych źródeł finansowania (poza
dotacjami budżetowymi), racjonalizację struktury organizacyjnej i kadrowej oraz
modernizację

wyposażenia

technicznego.

Stwierdzono

ponadto

nieprawidłowości

w wykorzystaniu i wydatkowaniu środków budżetowych przyznanych przez Komitet Badań
Naukowych, co przyczyniło się do zwrotu na rachunek budżetu środków w wysokości ok.
44 tys. zł.
Kontrolowane jednostki badawczo-rozwojowe utworzone - zgodnie z treścią art. 1
ust. 1 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych - w celu prowadzenia badań naukowych
i prac badawczo-rozwojowych, których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określonych
dziedzinach gospodarki - w coraz szerszym zakresie zajmowały się prowadzeniem
działalności gospodarczej. Udział przychodów z tej działalności w przychodach własnych
(pozabudżetowych) - w latach 1994-1996 (I półrocze) - wzrósł z 40,4 % w 1994 r. do
ok. 50 % w I połowie 1996 r. Zmniejszał się natomiast w przychodach ogółem udział
przychodów z działalności badawczo-rozwojowej z 45,8 % w 1994 r. do 36,7% w okresie
I półrocza 1996 r. Zwiększały się przychody ze sprzedaży urządzeń i aparatury oraz produkcji
małotonażowej i małoseryjnej, zmniejszały natomiast przychody ze sprzedaży prac naukowobadawczych i prac wdrożeniowych. Tak więc działalność, która w założeniach miała mieć
uboczne znaczenie, stawała się w coraz większym stopniu dominującą.
Udział dotacji Komitetu Badań Naukowych na dofinansowanie działalności statutowej
w łącznej kwocie 61,8 mln zł wynosił - w poszczególnych latach badanego okresu - średnio
od 12% do 14 % w przychodach ogółem w poszczególnych latach. Jednostki uzyskiwały
także środki budżetowe z KBN na realizację projektów badawczych (własnych, celowych
i zamawianych) oraz środki na dofinansowanie inwestycji, współpracy naukowej i naukowotechnicznej z zagranicą i działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania. Udział
wszystkich środków budżetowych (152,4 mln zł) w przychodach ogółem kształtował się
średnio na poziomie 28 %. Zaznaczyć jednak należy, że w poszczególnych jednostkach
proporcje te rozkładały się nierównomiernie

i - poza nielicznymi, w których środki

budżetowe stanowiły ponad 50 % przychodów ogółem - większość finansowała działalność
głównie ze środków własnych. Środki te pozyskiwano z omówionej wcześniej sprzedaży
urządzeń i aparatury oraz produkcji małotonażowej i małoseryjnej, a także z wynajmu
pomieszczeń i dzierżawy urządzeń. Generalnie jednak działalność ta nie zapewniała poprawy
sytuacji finansowej. Spośród 38 kontrolowanych

jednostek badawczo-rozwojowych

w 1994 r. - 21, a w 1995 r. - 25 uzyskało dodatni wynik finansowy, z czego 15 jednostek
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(w obu latach) w kwocie powyżej 100 tys zł. W 1994 r. 17 jednostek a w 1995 r. stratą
zamknęło działalność 13 jednostek.
W 15 jednostkach nie przestrzegano przepisów ustawy o jednostkach badawczorozwojowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych dotyczących prowadzenia
gospodarki finansowej na podstawie planów rzeczowo-finansowych. Powszechna była
praktyka sporządzania zamiast

planów rzeczowo-finansowych wyłącznie planów

tematycznych prac badawczo-rozwojowych wchodzących w zakres działalności statutowej.
Warunkowały one przyznanie przez Komitet Badań Naukowych dotacji na dofinansowanie
tej działalności. W 13 jednostkach Rady Naukowe nie w pełni realizowały swoje ustawowe
obowiązki, w tym zwłaszcza nie ustalały perspektywicznych kierunków działalności
naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej, a także nie opiniowały rocznych sprawozdań
dyrektorów z wykonania zadań przez te jednostki.
W 9 kontrolowanych jednostkach stwierdzono nieprawidłowości w wykorzystaniu
i wydatkowaniu środków budżetowych przyznanych przez Komitet Badań Naukowych na
dofinansowanie inwestycji aparaturowych, działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej
badania oraz finansowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą,
wynikającej

z

umów

międzyrządowych.

Jednostki

te

wydatkowały

niezgodnie

z przeznaczeniem - określonym w decyzjach Przewodniczącego KBN oraz w umowach
zawartych z urzędem Komitetu - łącznie 628,7 tys zł. Środki przyznane na zakup aparatury
naukowo-badawczej, w tym także dla laboratoriów ubiegających się o akredytację,
wykorzystywane były na finansowanie kosztów remontów bieżących, adaptacji pomieszczeń,
zakupu mebli i wyposażenia, oprogramowania komputerowego, a także na finansowanie
wynagrodzeń. Stwierdzono również pojedyncze przypadki dokonywania zakupu aparatury
innej niż wymieniona we wnioskach kierowanych do KBN, a także

nierzetelnego

sporządzania sprawozdań o wykorzystaniu środków, w tym informowania - niezgodnie
ze stanem faktycznym - o wykorzystaniu dofinansowania w całości.
Wyniki kontroli potwierdziły zasadność krytycznych uwag i wniosków skierowanych
przez NIK w 1994 r. do Komitetu Badań Naukowych w związku z finansowaniem przez
Komitet ze środków budżetowych na naukę zakupu aparatury i wyposażenia dla laboratoriów
ubiegających się o uzyskanie certyfikatu akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
W

latach

1993-1994

Komitet Badań Naukowych przekazał bezpośrednio na ten cel

jednostkom badawczo-rozwojowym - 46,6 mln zł, co zdaniem NIK było bezzasadne
i niezgodne z przepisami. Mimo to również w następnych latach Komitet przyznawał środki
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finansowe na podniesienie poziomu technicznego akredytowanych laboratoriów i
rozszerzenie zakresu akredytacji w ramach dotacji aparaturowych. Stwierdzono, że omówione
wydatki nie przyniosły dotychczas zamierzonych efektów. Prace związane z przygotowaniem
laboratoriów do starań o akredytację trwały nieuzasadnienie długo, a niektóre z jednostek nie
wystąpiły dotychczas nawet z wnioskiem o

przeprowadzenie stosownego auditu.

W jednostkach, które uzyskały akredytację PCBC, nie przyniosło to poprawy sytuacji
finansowej.
Przychody ze sprzedaży i dzierżawy składników majątkowych stanowiły 7,2% ogółu
przychodów kontrolowanych jednostek w badanym okresie, przy czym sprzedaż (0,75%
przychodów

ogółem) dotyczyła głównie zbędnych maszyn i urządzeń i w nielicznych

przypadkach nieruchomości (gruntów i budynków). Przychody z dzierżawy składników
majątkowych miały natomiast istotny udział w przychodach z działalności własnej
(pozabudżetowej) stanowiąc do 25 % przychodów z tej działalności, a w skrajnym przypadku
nawet ponad 50 % wszystkich przychodów jednostki.
Blisko jedna trzecia kontrolowanych jednostek nie poprzedzała zawarcia umowy
o sprzedaż bądź dzierżawę składników majątkowych postępowaniem przetargowym - co
stanowiło naruszenie obowiązujących przepisów. Krytycznie także należało ocenić
nieegzekwowanie w ogóle bądź egzekwowanie ze znacznym opóźnieniem należności z tytułu
wynajmu pomieszczeń produkcyjnych i biurowych oraz dzierżawy składników majątkowych.
W trzech jednostkach należności z tego tytułu według stanu na 30 czerwca 1996 r. wyniosły
ponad 200 tys. zł, z czego 82 tys. zł spisano w straty - z powodu ogłoszenia upadłości
najemcy. Jednostki nie naliczały odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

nie

korzystały także z możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy z niesolidnymi
dłużnikami.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK stwierdziła potrzebę podjęcia przez
jednostki badawczo-rozwojowe następujących działań:
• przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczorozwojowych i

wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych dotyczących

prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie planów rzeczowo-finansowych, a także
ustalania perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
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• prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający ustalenie kosztów dotowanej
działalności

statutowej

oraz

ewidencji

księgowej

wydatkowania

dochodu

przed

opodatkowaniem podatkiem dochodowym, w części przeznaczonej na działalność naukową i
naukowo-techniczną,
• przestrzeganie - przy zbywaniu i dzierżawie składników majątkowych - przepisów
obowiązujących w tym zakresie,
• sfinalizowanie - także z uwagi na zaangażowanie znaczych środków finansowych - prac
mających na celu uzyskanie certyfikatu akredytacji dla laboratoriów badawczych,
• wyegzekwowanie zaległych należności od innych podmiotów,
Pod adresem Komitetu Badań Naukowych NIK skierowała wnioski dotyczące:
• wznowienia rozliczeń i wyegzekwowania - w ujawnionych przez kontrolę przypadkach - nie
wykorzystanych bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków budżetowych,
• ponownego rozważenia celowości dalszego dofinansowywania zakupów dla laboratoriów
ubiegających się o akredytację oraz dofinansowywania kosztów związanych z utrzymaniem
i podniesieniem poziomu laboratoriów już istniejących, także w celu rozszerzenia zakresu
akredytacji oraz podjęcia stosownych decyzji.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli środki na dalsze finansowanie prac związanych
z akredytacją laboratoriów badawczych winny być wydzielone w budżecie i znajdować się
w dyspozycji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, powołanego m.in. do organizowania
i nadzorowania systemu badań i certyfikacji.

*

*

*

*

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych powiadamiając NIK o sposobie
realizacji wniosków pokontrolnych przekazał, że zarówno wnioski jak i ustalenia kontroli są
przedmiotem starannej analizy i wykorzystywane są przy podejmowaniu bieżących decyzji.
Ustalenia i wnioski zostały także wykorzystane na Konferencji „Nauka 97”, w której
uczestniczyli przedstawiciele dotowanych przez KBN jednostek naukowych i badawczorozwojowych.
Dokonana przez urząd KBN ponowna analiza rozliczeń dotacji wskazanych kontrolą,
doprowadziła do zwrotu na rachunek budżetu środków w wysokości 43.711 zł.
Przewodniczący KBN zadeklarował, iż będzie dążył do wyeliminowania wskazanych
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w wyniku kontroli uchybień i naruszeń jakie miały miejsce na etapie podejmowania decyzji
o przyznaniu dotacji, bądź jej rozliczaniu. Odnośnie dalszego finansowania prac związanych
z akredytacją laboratoriów, wyraził pogląd, że środki na ten cel powinny być wydzielane
w budżecie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, do zadań którego należy akredytowanie
laboratoriów badawczych.

Wyniki kontroli działalności spółki „Telewizja Polska S.A.” w zakresie gospodarowania
środkami

finansowymi

na

realizację

zadań

programowych,

promocyjnych

i inwestycyjnych w latach 1994-1996
Kontrola została podjęta z inicjatywy grupy senatorów RP, a jej celem było dokonanie
oceny

sposobu

gospodarowania

środkami

finansowymi

pochodzącymi

z

opłat

abonamentowych, emisji reklam, sprzedaży towarów i usług oraz z działalności finansowej
TVP S.A.
Kontrolę przeprowadzono w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie oraz w 11
oddziałach terenowych spółki, zlokalizowanych w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu,
a także w spółkach „Fajgel”, „Tripod”, „Topacz” oraz „Artt”, realizujących na zlecenie
oddziału TVP S.A. we Wrocławiu produkcję programów telewizyjnych.

*

*
W wyniku kontroli stwierdzono niegospodarne i nieoszczędne wydatkowanie przez

Spółkę „Telewizja Polska S.A.” środków finansowych, a także niewywiązywanie się
z zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa. Rażąca niegospodarność miała miejsce
przy najmie siedziby dla Biura Reklamy za kwotę 7,5 mln zł. Nie przestrzegano również
procedur przetargowych przy dokonywaniu zakupów i zlecaniu usług, a także nie
egzekwowano należności w kwocie 2 mln zł z tytułu usług świadczonych przez TVP S.A.
Spółka finansowała ponadto zapasy programowe, których nie zakwalifikowano do emisji,
o wartości ok. 1 mln zł, a także podejmowała deficytowe formy działalności gospodarczej, nie
zawsze związane z produkcją i emisją programów telewizyjnych. Nie ustalono realnych
kosztów audycji wyprodukowanych przez producentów zewnętrznych, ponosząc w związku
z tym nieuzasadnione wydatki. Naruszając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług
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oraz o podatku akcyzowym, TVP S.A. zaniżyła należności budżetowe z tytułu podatku VAT za
10 miesięcy 1996 r. o ok. 3,7 mln zł.
W badanym okresie spółka uzyskiwała dobre wyniki finansowe. Wielkość zysku
brutto w latach 1994-1996 wynosiła 237,1 mln zł, 146,1 mln zł i 271,4 mln zł, a zysku netto
odpowiednio 148,8 mln zł, 46,2 mln zł i 157,1 mln zł. Okresowe pogorszenie wyników
finansowych spółki w 1995 r. było rezultatem doprowadzenia przez TVP S.A. do sytuacji,
w której koszty działalności spółki rosły ponad dwukrotnie szybciej niż jej przychody.
Wyniki finansowe spółki za 1995 r. zostały obciążone spłatą kwoty podstawowej zaległego
podatku od wzrostu wynagrodzeń oraz odsetek od tej kwoty, na których spłatę utworzono
rezerwę wniesioną w ciężar kosztów działalności spółki.
Znaczny wzrost kosztów działalności TVP S.A. w 1995 r. był uzasadniony
zwiększeniem wielkości produkcji i zakupów programowych, a także wzrostem czasu emisji
programów, w części wynikał jednak z nieoszczędnego i niegospodarnego wydatkowania
środków. Stwierdzono bowiem, że władze spółki dopuściły do rażącej niegospodarności przy
najmie na okres 3 lat i adaptacji siedziby dla Biura Reklamy w budynku Curtis Plaza za
kwotę 7,5 mln zł oraz zainwestowały kwotę 554,3 tys. zł w zakup i wyposażenie bazy
kontenerowej, przeznaczonej do odpłatnego wynajmowania przez inne podmioty, której
koszty

utrzymania

czterokrotnie

przekraczały

osiągane

wpływy,

a

współczynnik

wykorzystania wynosił 22%. Decyzje te podjęto bez sporządzenia rzetelnego rachunku
ekonomicznego, a więc bez wiedzy o skutkach finansowych tych decyzji.
Nie

przestrzegano

obowiązujących

procedur

przetargowych

przy

wyborze

wykonawców oraz zlecaniu usług i dokonywaniu zakupów, co pozbawiło TVP S.A.
możliwości wyboru najkorzystniejszych ofert. Procedury przetargowe pominięto lub
naruszono m.in. przy zawieraniu umów na usługi poligraficzne i wydawnicze, sprzedaż kaset,
sprzątanie, obsługę prawną, zakup kontenerów. Kosztem spółki stwarzano nieuzasadnione
preferencje kontrahentom, zapewniając im bezpłatne świadczenia i korzystny sposób
rozliczeń.
Zarząd TVP S.A. upoważnił ponad 200 osób do dysponowania środkami finansowymi
telewizji publicznej, nie zapewniając sobie możliwości skutecznej kontroli celowości
i gospodarności

decyzji

finansowych

podejmowanych

przez

pełnomocników

oraz

prawidłowości wykorzystywania udzielonych pełnomocnictw. Konsekwencją braku nadzoru
było przekraczanie przez pracowników spółki zakresu udzielonych pełnomocnictw, bez
żadnych konsekwencji ze strony Zarządu TVP S.A.
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„Telewizja Polska S.A.” nie przywiązywała dostatecznej wagi do pozyskiwania
należnych jej przychodów z tytułu świadczonych usług. W wyniku kontroli ujawniono
niewystawienie faktur na należności w kwocie ponad 2 mln zł, co było działaniem
niegospodarnym.
Spółka finansowała deficytowe formy działalności gospodarczej, w tym nie związane
z produkcją i emisją programów telewizyjnych. Wysokie straty przynosiło wydawanie
czasopism, niecelowe i niegospodarne było zajmowanie się dystrybucją kinową filmów
fabularnych, zapewniające obcym podmiotom gospodarczym tanią reklamę telewizyjną
rozpowszechnianych przez nich filmów.
Spadek rentowności odnotowano także w dochodowej dotychczas sprzedaży kaset
z nagraniami audiowizualnymi. Słabe wyniki finansowe w tej dziedzinie działalności spółki
były konsekwencją akceptowania niekorzystnych dla TVP S.A. warunków podejmowanych
przedsięwzięć i zawieranych umów, a także naruszania obowiązujących procedur
przetargowych.
W TVP S.A. nie rozliczano pracowników z wypożyczanych taśm, nie egzekwując ich
zwrotu zarówno od zatrudnionych, jak i od osób, z którymi rozwiązywano umowy o pracę.
Naruszanie zasad legalności i gospodarności w zakresie gospodarowania taśmami
stwierdzono w odniesieniu do ok. 300 pracowników spółki, którzy dysponowali ok. 10 tys.
taśm, a kilkunastu pracowników Zakładu Głównego TVP S.A. oraz trzech oddziałów
terenowych spółki odeszło z pracy w TVP S.A. nie rozliczając się z ok. 1,9 tys. taśm.
W Wideotece gromadzono taśmy o nieznanej zawartości, ograniczając powierzchnię
magazynową dla zbiorów programowych i zamrażając w nie opisanych taśmach majątek
spółki o wielomilionowej wartości.
Przedstawiane przez Zarząd koncepcje przekształceń i kierunki rozwoju spółki nie
uzyskały pełnej akceptacji ze strony Rady Nadzorczej. Także przedłożony Radzie regulamin
organizacyjny przedsiębiorstwa spółki został zaakceptowany jedynie jako tymczasowy. Mimo
braku akceptowanego

przez Radę Nadzorczą docelowego modelu organizacyjno -

programowego telewizji publicznej, kompleksowej koncepcji reformy TVP S.A. oraz strategii
jej realizacji, Zarząd podejmował działania zmieniające strukturę organizacyjną i tryb
produkcji telewizyjnej, jednak - w ocenie NIK - działania te nie doprowadziły do
uproszczenia nadmiernie rozbudowanych struktur i usprawnienia działalności TVP S.A.
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Pomimo działań w celu tworzenia nowych zasad prawnych funkcjonowania spółki
nadal obowiązywało wiele przepisów ustalonych dla państwowej jednostki organizacyjnej
„Polskie Radio i Telewizja”, zdaniem NIK wadliwych, (w zakresie zasad wynagradzania) lub
nie przystających do nowych warunków, (w zakresie toku produkcji programów). Szereg
ważnych dziedzin działalności spółki funkcjonowało bez niezbędnych regulacji prawnych,
(w zakresie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kancelaryjnych, inwentaryzacji
majątku, zapasów programowych).
Nie udało się wprowadzić niezbędnych zmian w wielosystemowym, niespójnym
i konfliktogennym sposobie wynagradzania pracowników spółki. Honoraria wypłacane były
pracownikom zatrudnionym w systemie czasowo-premiowym. Nie zostały określone
przedziały stawek wynagrodzeń honoracyjnych oraz nie stworzono mechanizmu inflacyjnej
waloryzacji tych stawek, co było przyczyną znacznych dowolności i rozpiętości honorariów
wypłacanych za porównywalne czynności. Rozszerzanie

rodzajów czynności, za które

wypłacano wynagrodzenia honoracyjne poza zakres prac objętych ochroną prawa
autorskiego, powodowało w pierwszym okresie działalności spółki naruszanie przepisów
podatkowych

i sankcje finansowe nakładane na spółkę przez organy skarbowe. Mimo

wydatkowania 263 tys. zł na opracowanie i wdrożenie nowych zasad wynagradzania nie
zostały one dotychczas wprowadzone.
Nie zostały także zbilansowane potrzeby telewizji publicznej w zakresie wielkości
i struktury zatrudnienia, a podejmowane przez Zarząd spółki działania zmierzające do
redukcji stanu osobowego okazały się mało efektywne i przyniosły od momentu powołania
spółki zaledwie ok. 5% jego zmniejszenie.
W TVP S.A. nie opracowano norm zapasów programowych zapewniających
dostosowanie wielkości produkcji i zakupów programowych do rzeczywistych potrzeb anten
i oddziałów. W konsekwencji na koniec 1995 r. wartość zapasów oraz produkcji w toku
podwoiła się w stosunku do stanu na koniec 1994 r., chociaż planowana i zrealizowana
wielkość emisji programów nie uzasadniała tak radykalnego ich zwiększania. W wyniku
dokonanego przeglądu, część zapasów programowych o wartości ok. 1 mln zł nie
zakwalifikowano do emisji. Świadczyło to o podejmowaniu nietrafnych decyzji
programowych lub nieumiejętnej ich realizacji, co powodowało niegospodarne wydatkowanie
środków finansowych.

316
Należy podkreślić, że w telewizji publicznej nie stosowano w sposób konsekwentny
i zgodny z obowiązującymi przepisami praktyki oceniania wyprodukowanych i zakupionych
audycji telewizyjnych przez komisje kolaudacyjne. Przyczyną tego stanu była częściowa
dezaktualizacja przepisów kolaudacyjnych opracowanych dla państwowej jednostki
organizacyjnej „Polskie Radio i Telewizja” oraz niewydanie przez Zarząd TVP S.A. nowych
przepisów w tej sprawie.
TVP S.A. płaciła za audycje wyprodukowane przez producentów zewnętrznych na
podstawie kosztów planowanych, a nie rzeczywiście poniesionych. Spółka na ogół nie żądała
kosztorysów wynikowych nabywanych programów i nie próbowała ustalać realnych kosztów
ich produkcji. Taka praktyka narażała TVP S.A. na ponoszenie nieuzasadnionych wydatków.
Należy podkreślić, że na skutek zaliczkowego wypłacania należności producentom
zewnętrznym telewizja w praktyce kredytowała ich działalność.
Krytycznie oceniono finansowanie kosztów działalności Biura Reklamy z prowizji od
uzyskiwanych przychodów, gdyż kwota prowizji naliczana była na podstawie procentowego
wskaźnika, który mógł być dowolnie zmieniany w ciągu roku na podstawie decyzji członka
Zarządu. Taki sposób pozyskiwania środków na działalność Biura Reklamy nie zachęcał do
oszczędzania i nie motywował do osiągania wyższych przychodów.
Nie znalazło ekonomicznego uzasadnienia dysponowanie przez Biuro Reklamy TVP
S.A. wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, gdyż powodowało to wydłużanie okresu
przepływu środków finansowych od zleceniodawców do Zakładu Głównego oraz utrudniało
efektywne zarządzanie wolnymi środkami finansowymi.
W wyniku kontroli ustalono, że TVP S.A. nie naliczała podatku VAT od usług
reklamy telewizyjnej świadczonych na potrzeby własne, a dotyczących czasopism
wydawanych przez spółkę, kaset video z filmami i nagraniami produkowanymi przez spółkę,
rozpowszechnianych

w

współdystrybutorem

oraz

kinach

filmów

organizowanych

fabularnych,
przez

których

telewizję

TVP

konkursów

S.A.
i

była
loterii.

Niezastosowanie się TVP S.A. do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym spowodowało zaniżenie należności budżetowej
za 10 miesięcy 1996 r. o 3.733 tys. zł.

Zakres rzeczowy i finansowy działalności inwestycyjnej odbiegał od przyjętego
w planach, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym. W badanym okresie znacznie
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zwiększyła się wartość majątku spółki zaangażowanego w inwestycjach, co wynikało
z rozpoczynania nowych zadań przed zakończeniem i przekazaniem do eksploatacji zadań
pozostałych. Występowały opóźnienia w realizacji zadań, a wydłużanie cykli inwestycyjnych
wynikało zarówno z przyczyn obiektywnych, jak też z niewłaściwego przygotowania
i prowadzenia robót. Wydłużanie terminów realizacji inwestycji powodowało wielokrotny
wzrost planowanych pierwotnie kosztów.
Nadanie telewizji publicznej - w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji statusu spółki prawa handlowego z równoczesnym wyłączeniem części przepisów kodeksu
handlowego, w tym zwłaszcza odnoszących się do władz, spowodowało odmienny niż
w innych spółkach podział uprawnień i kompetencji pomiędzy organami tej jednostki.
Ograniczone zostały uprawnienia właściciela spółki, reprezentowanego przez Ministra
Finansów, który poza przyjęciem bilansu, podziałem zysku oraz udzieleniem pokwitowania
władzom spółki miał niewielki wpływ na działalność TVP S.A. Przy tak nikłych
uprawnieniach ustawowych uzyskał on prawo do desygnowania zaledwie jednego
przedstawiciela w 9-osobowej Radzie Nadzorczej.
Zakres

uprawnień Rady

Nadzorczej

został

określony w sposób niepełny

i nieprecyzyjny. Stało się to przyczyną sporów kompetencyjnych z Zarządem TVP S.A. oraz
powodowało brak harmonijnego współdziałania tych organów. W konsekwencji, także Rada
Nadzorcza nie miała możliwości skutecznego oddziaływania na pracę Zarządu TVP S.A.
i jego służb, mimo znacznej aktywności i widocznego zaangażowania w problemy spółki.

*

*

*

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do Prezesa Zarządu TVP S.A. oraz dyrektorów
oddziałów terenowych spółki wnioski i zalecenia pokontrolne. Dotyczyły one m.in.:
w zakresie gospodarki finansowej:
• kontynuowania prac na rzecz racjonalizacji kosztów działalności spółki i zwiększenia
dyscypliny wydatków,
• poprzedzania decyzji powodujących znaczące dla spółki skutki finansowe rzetelną analizą
celowości i opłacalności projektowanych przedsięwzięć,
• przestrzegania obowiązujących procedur przetargowych w zakresie wyboru wykonawców
oraz trybu zlecania usług i dokonywania zakupów,
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• rozważenia możliwości ograniczenia liczby udzielanych pełnomocnictw finansowych oraz
opracowania skutecznego systemu kontroli celowości i legalności ich wykorzystywania,
• egzekwowania należności spółki, przestrzegania obowiązku terminowego fakturowania
sprzedanych towarów i usług,
• dostosowania

skali

podejmowanych

przedsięwzięć

programowych,

promocyjnych

i inwestycyjnych do możliwości finansowych spółki, wynikających z uzyskiwanych
przychodów,
• podjęcia działań w celu wyeliminowania bądź ograniczenia deficytu w działalności
handlowej, rozważenia celowości uczestnictwa TVP S.A. w dystrybucji kinowej filmów
fabularnych,
• rozliczania pracowników z powierzonego im majątku spółki oraz egzekwowania
odpowiedzialności za zawinione uszczuplenie tego majątku,
w zakresie spraw programowych:
• dostosowania wielkości produkcji i zakupów programowych do rzeczywistych potrzeb anten,
rozważenia celowości opracowania norm zapasów programowych,
• wprowadzenia praktyki oceniania wyprodukowanych i zakupionych audycji telewizyjnych
przez komisje kolaudacyjne, opracowania, wprowadzenia i przestrzegania zasad kolaudacji
programów,
• opracowania i wdrożenia przepisów o toku produkcji własnej TVP S.A.,
• dokonania zmiany zasad współpracy z producentami zewnętrznymi w sposób zapewniający
lepszą ochronę interesów TVP S.A., ustalania wynagrodzenia za programy wyprodukowane
przez producentów zewnętrznych na podstawie rzeczywistych a nie planowanych kosztów,
• zintensyfikowania prac nad wyodrębnieniem materiałów archiwalnych ze zbiorów
programowych,
• wyeliminowania z ewidencji i zbiorów wideoteki tzw. taśm czystych, egzekwowania od
pracowników spółki przestrzegania limitów wypożyczeń taśm oraz terminów ich zwrotu,
w zakresie spraw organizacyjnych:
• opracowania docelowej struktury organizacyjnej i produkcyjnej spółki akceptowanej przez
Radę Nadzorczą oraz praktycznego wdrożenia przyjętych rozwiązań, zapewniających
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wyeliminowanie powielających się stanowisk i zadań w jednostkach programowych oraz
niekorzystnej dla spółki konkurencji między antenami,
• podjęcia działań zmierzających do dostosowania stanu i struktury zatrudnienia do planowanej
struktury organizacyjnej i produkcyjnej spółki,
• wprowadzenia racjonalnych zasad wynagradzania pracowników spółki, ograniczających
stosowanie systemu honoracyjnego do prac objętych ochroną prawa autorskiego
i zapewniających ekwiwalentność płac w stosunku do wykonywanych zadań oraz
motywacyjny charakter ruchomych składników wynagrodzenia;
• opracowania

zasad

obiegu

dokumentów

finansowo-księgowych

i

kancelaryjnych,

dostosowania przepisów ustalonych dla państwowej jednostki organizacyjnej „Polskie Radio
i Telewizja”, a stosowanych nadal w spółce, do aktualnego stanu prawnego i potrzeb TVP
S.A.,
w zakresie działalności inwestycyjnej:
• ograniczenia liczby zadań nowo rozpoczynanych, skoncentrowania sił i środków na
zakończeniu inwestycji rozpoczętych,
• prawidłowego przygotowania inwestycji, niewprowadzania do planu inwestycyjnego zadań,
dla których nie zostały rozstrzygnięte problemy własnościowe, prawne lub technologiczne,
• zbilansowania potrzeb w zakresie budownictwa inwestycyjnego w TVP S.A. w dłuższej
perspektywie czasowej i opracowania wieloletniej strategii inwestycyjnej spółki w tym
zakresie.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK została poinformowana przez
Zarząd Spółki Telewizja Polska, że:
• podjęto działania w celu odzyskania należnych spółce środków w kwocie ponad 2 mln zł,
• uporządkowano i objęto kontrolą system pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań
finansowych w imieniu spółki,
• zmieniono zasady współpracy z producentami zewnętrznymi w sposób zapewniający lepszą
ochronę interesów finansowych telewizji publicznej,
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• przyjęto jednolite zasady rozliczania podatku VAT od środków trwałych oraz uregulowano
zasady ewidencji kosztów programów zaliczanych do produkcji zewnętrznej,
• przeprowadzono wiele zmian personalnych, w tym część wynikała z ocen sformułowanych
przez NIK.
Do osiągnięć kontroli w TVP SA zaliczyć można także nowelizację ustawy
o zamówieniach publicznych w zakresie zaliczenia środków pochodzących z opłat
abonamentowych do środków publicznych. Spowodowało to obowiązek udzielania zamówień
publicznych przez TVP SA i spółki radiofonii publicznej zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie o zamówieniach publicznych.

Wyniki kontroli przyznawania przez Komitet Badań Naukowych i wykorzystywania
środków finansowych na realizację projektów badawczych zamawianych
Celem kontroli było dokonanie analizy i oceny funkcjonowania projektów
badawczych zamawianych jako formy finansowania z budżetu państwa prac naukowych
i badawczo-rozwojowych. Badania kontrolne ukierunkowane zostały szczególnie na ocenę
prawidłowości i skuteczności przyjętego trybu postępowania z projektami zamawianymi
w fazach wyboru, ustanawiania, realizacji i rozliczania tych projektów, a także praktycznego
znaczenia tych projektów w realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz
w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Kontrolą objęto Komitet Badań Naukowych, 26 naczelnych, centralnych i terenowych
(wojewodowie) organów administracji państwowej, które były wnioskodawcami 107
realizowanych projektów badawczych zamawianych, 41 jednostek będących wykonawcami
55 takich projektów oraz Kopalnię Soli „Wieliczka” (tj. miejsce przewidywanego wdrożenia
wyników jednego projektu).

*

*
Obecny sposób organizacji i finansowania badań w ramach projektów badawczych

zamawianych, w ocenie NIK, nie zapewniał prawidłowego, gospodarnego i efektywnego
wykorzystania przeznaczonych na ten cel środków z punktu widzenia potrzeb nauki
i gospodarki. Brak ze strony wnioskodawców zainteresowania efektywnością wydatkowania
środków finansowych, jak też poczucia odpowiedzialności za ich wydatkowanie, nie skłaniał
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do rozważnego formułowania wnioskowanych tematów badań i nie zobowiązywał do
szybkiego i pełnego wykorzystywania wyników prac badawczych.
Projekty badawcze zamawiane finansowane były przez KBN w całości ze środków
wydzielanych w budżecie państwa na naukę, co było niezgodne z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań
Naukowych. Projekty te w obecnej formie, są bowiem w istocie pracami badawczorozwojowymi, podejmowanymi na podstawie wniosków i na potrzeby organów administracji
państwowej i jako takie zgodnie z przepisami ww. ustawy, mogą być co najwyżej
dofinansowywane ze środków znajdujących się w dyspozycji KBN. Część wydatków (ustawa
nie określa zakresu) winni ponosić natomiast wnioskodawcy będący odbiorcami wyników
zgłaszanych projektów.
Obecny system pełnego finansowania przez KBN projektów o tematyce zgłaszanej
przez organy administracji państwowej nie stwarzał w praktyce dostatecznych motywacji do
autentycznego zainteresowania wnioskodawców efektywnością wykorzystania środków
finansowych wydatkowanych na te projekty i powodował zgłaszanie wniosków przede
wszystkim w celu zapewnienia dopływu dodatkowych środków na finansowanie działalności
jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz
nauki.
Pełne finansowanie przez KBN projektów zamawianych nie skłaniało także
wnioskodawców do rzetelnej oceny przekazywanych im wyników, a tym bardziej do
rygorystycznego egzekwowania tych wyników od wykonawców. Tylko w nielicznych
przypadkach wyniki kończonych projektów znajdowały bezpośrednie zastosowanie lub były
wykorzystywane w pełnym zakresie. Zebrane w toku kontroli od wnioskodawców informacje
o stanie wykorzystania 22 zakończonych projektów wykazały, że tylko w 2 przypadkach
uznano, że wyniki wykorzystane zostały w pełnym zakresie, a w 14 przypadkach
wnioskodawcy określili stopień ich wykorzystania jako niepełny.
Stosowany w praktyce tryb ustanawiania projektów badawczych zamawianych nie
zapewniał warunków optymalnego wyboru tych projektów spośród relatywnie dużej i niczym
nie ograniczonej liczby wniosków, a to głównie z powodu:
- niedostatecznego,

w

początkowej fazie, organizacyjnego przygotowania KBN do

ustanawiania projektów zamawianych,
- braku jednoznacznych i czytelnych kryteriów oceny i wyboru projektów,

322
- niedopracowania obowiązującego trybu postępowania,
- nieprzestrzegania obowiązujących zasad postępowania i kryteriów oceny.
Ustalenia kontroli w tym zakresie nasunęły uzasadnione wątpliwości co do celowości,
jak też wagi i znaczenia ustanawianych i finansowanych już PBZ.
Wybór wykonawców dla ustanowionych PBZ dokonywany był początkowo (do końca
III kw. 1993 r.) przez komisje konkursowe, co było niezgodne z postanowieniami ustawy
o utworzeniu KBN włączającymi tego rodzaju działania do kompetencji zespołów komisji
i sekcji specjalistycznych tych zespołów. Ponadto, jak stwierdzono, komisje konkursowe
a później także zespoły i ich sekcje przy wyborze oferty nie przestrzegały obowiązujących
w tym zakresie zasad. Do finansowania wybierano oferty nie spełniające wymogów
formalnych, a realizację projektów powierzano podmiotom o niewielkich bądź nie
potwierdzonych możliwościach wykonawczych.
W wyniku przewlekłej procedury konkursowego wyboru ofert, łączny okres od
zgłoszenia wniosku o ustanowienie PBZ do podjęcia decyzji o jego finansowaniu, wahał się
od 3 do 28 miesięcy, przy czym dla większości projektów analizowanego zbioru, tj. dla 136
spośród 153 wynosił powyżej 12 miesięcy, w tym dla 7 powyżej 24 miesięcy.
Wynikający z przyjętych przez KBN zasad, system nadzoru nad realizacją PBZ
i prawidłowością wykorzystywania środków okazał się w praktyce mało skuteczny z powodu
powierzenia tego nadzoru wnioskodawcom nie zainteresowanym dostatecznie przebiegiem
i finansową stroną realizacji projektów. W konsekwencji nadzór objętych kontrolą
wnioskodawców sprowadzał się do formalnego tylko parafowania faktur sporządzanych przez
wykonawców dla KBN i takiego samego akceptowania rozliczeń przedstawionych
w raportach rocznych i końcowych. Wnioskodawcy i wyznaczeni przez nich pełnomocnicy
nie reagowali na wynikające z przedkładanych rozliczeń opóźnienia i odstępstwa od
obowiązujących kosztorysów. Nie stwierdzono przypadku skorzystania przez wnioskodawcę
z uprawnień do przeprowadzenia kontroli przebiegu realizacji wnioskowanego projektu.
KBN i jego urząd także nie wywiązywali się z obowiązków w zakresie nadzoru nad
realizacją PBZ i nie korzystali z przysługujących uprawnień. Przekazywanie kolejnych transz
środków odbywało się niezależnie od zgodności realizacji projektów z harmonogramami
i kosztorysami oraz niezależnie od rzetelności składanych przez wykonawców faktur
stanowiących podstawę do rozliczenia otrzymanych z KBN zaliczek. Urząd Komitetu,
dokonując rozliczeń raportów końcowych, nie zwracał należytej uwagi na występujące tam
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niezgodności z fakturami i warunkami zawartych umów. Konsekwencją braku nadzoru ze
strony wnioskodawców i KBN były opóźnienia w realizacji projektów, nieprawidłowe
wykorzystanie środków i nierzetelność rozliczeń finansowych.

*

*

*

Ustalenia kontroli wskazały na potrzebę działań i decyzji porządkujących
dotychczasowy tryb finansowania projektów badawczych zamawianych i prac realizowanych
na potrzeby organów administracji państwowej, a także podjęcia działań i decyzji,
zapewniających efektywne wykorzystanie środków zaangażowanych już w realizację tych
prac. W związku z tym wnioskowano o:
• zaprzestanie dalszego pełnego finansowania prac badawczych i badawczo-rozwojowych
realizowanych na potrzeby organów administracji państwowej w formie tzw. projektów
badawczych zamawianych - a w odniesieniu do finansowanych (ustanowionych) już PBZ:
- zwiększenie nadzoru nad ich realizacją i rygorystycznego reagowania na opóźnienia, nie
uzasadnione wydatki i nierzetelne rozliczenia wydatkowanych środków,
- zapewnienie ze strony KBN konsekwentnego końcowego rozliczania kosztów i wyników
realizacji PBZ,
- ustalenie jednoznacznych kryteriów i zasad oceny stanu wykorzystania wyników końcowych
PBZ - pozwalających na rzeczywiste egzekwowanie tego obowiązku od wnioskodawców.
• przyjęcie za podstawę dalszego przyznawania środków na realizację prac badawczorozwojowych realizowanych na potrzeby organów administracji rządowej przepisu art. 14 ust.
2 pkt 4 ustawy o utworzeniu KBN, co związane jest z koniecznością nowelizacji
obowiązujących „Kryteriów ...” a zwłaszcza ustalenia zasad i relacji współfinansowania
motywujących wnioskodawców do autentycznego zainteresowania kosztami, przebiegiem
i wynikami wnioskowanych prac;
• uwzględnienie w nowelizowanych zasadach dofinansowywania prac badawczo-rozwojowych
realizowanych na potrzeby organów administracji rządowej uwag i zastrzeżeń kontroli NIK w
celu usprawnienia procedury oraz wyeliminowania występujących w niej niejasności
i niekonsekwencji, w tym zwłaszcza:
- sprecyzowanie preferowanych przez KBN cech projektów podlegających dofinansowaniu ze
środków budżetowych,

324
- ujednolicenie zasad oceny i wyboru zgłaszanych wniosków i tworzonej w związku z tym
dokumentacji,
- szczegółowe określenie wymogów formalnych ofert na wykonanie projektów dotyczących
zwłaszcza

możliwości

realizacyjnych

jednostki

wykonującej

projekt,

jej

sytuacji

ekonomicznej, warunków technicznych i kadrowych oraz zasad zatrudniania realizatorów
projektów.
• zapewnienie przestrzegania przez KBN kryteriów i zasad finansowania projektów
badawczych i badawczo-rozwojowych określonych w uchwałach Komitetu, zwłaszcza
w zakresie:
- sprawowania bieżącego nadzoru nad zgodnym z umową wydatkowaniem środków
finansowych przez wykonawców i przebiegiem merytorycznym prac, a w przypadku
stwierdzenia nieprawidłowości wykorzystywanie przez Komitet możliwości egzekwowania
od wykonawców prawidłowej i zgodnej z umową realizacji prac,
- rzetelnego rozliczania finansowego i merytorycznego wykonanych prac badawczych
i badawczo-rozwojowych przez jednostki urzędu KBN i właściwe zespoły Komisji KBN.
• wykorzystanie wynikających z art. 14 ust. 2 pkt 3

w związku z art. 2 pkt 5 ustawy

o utworzeniu KBN możliwości wprowadzenia nowej, obok projektów badawczych własnych,
formy finansowania badań będących równocześnie dla KBN skutecznym narzędziem
realizacji polityki naukowo-technicznej. Dotyczyło to zwłaszcza badań interdyscyplinarnych
podejmowanych w określonych przez Komitet obszarach ich koncentracji.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK, w 1997 roku Komitet Badań
Naukowych wydał nowe uchwały regulujące zasady finansowania projektów badawczych nie
tylko zamawianych, ale także projektów celowych.

Wyniki kontroli finansowania i realizacji inwestycji w oświacie w latach 1994-1996
Celem kontroli, podjętej z własnej inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
prawidłowości planowania, finansowania i realizacji inwestycji (budowy, modernizacji) szkół
i placówek w świetle przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy - Prawo budżetowe oraz
ustawy o finansowaniu gmin.
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W toku kontroli poddano analizie i ocenie wypełnianie zadań wynikających
z powołanych ustaw, a także innych przepisów dotyczących kontrolowanej problematyki
przez Ministra Edukacji Narodowej, wybranych (11) kuratorów oświaty oraz (24) urzędy
gmin (miast).

*

*
Stwierdzone

w

toku

kontroli

nieprawidłowości

dotyczyły

nieprzestrzegania

obowiązujących przepisów w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji, niewłaściwego
wykonywania przez inwestorów obowiązków w zakresie przygotowywania, organizacji
i realizacji inwestycji, a także nadzoru i kontroli na przebiegiem procesów inwestycyjnych.
W ustawach budżetowych na lata 1994, 1995 i 1996 określono kwoty wydatków na
zadania inwestycyjne oświaty w budżecie MEN w wysokości odpowiednio 337,8 mln zł,
379,8 mln zł i 475 mln zł. W latach 1994 i 1995 r. nastąpił realny spadek planowanych na
inwestycje nakładów budżetowych: w 1994 r. o 12,2% a w 1995 r. o 15,4% (po zmianie planu
o 12,6%). Jednocześnie na skutek niedoboru środków na finansowanie kosztów bieżących
oświaty (w szczególności wynagrodzeń i pochodnych), MEN i niektórzy kuratorzy oświaty
podjęli decyzje o przeznaczeniu części środków inwestycyjnych na wydatki bieżące. Z tego
powodu w latach 1994-1996 nakłady budżetowe na inwestycje oświatowe zostały
zmniejszone ogółem o 112.759,1 tys. zł, tj. o 9,3%.
Obowiązujący,

w

objętych

kontrolą

latach,

system

planowania

wydatków

inwestycyjnych nie przewidywał perspektywicznego bilansowania potrzeb w ujęciu
rzeczowym z uwzględnieniem prognoz demograficznych. Stąd też projekty planów kierowane
przez kuratorów oświaty do MEN, obejmowały koszty inwestycji kontynuowanych,
w zakresach rzeczowych przewidywanych do realizacji tylko w danym roku. Potrzeby
określane szacunkowo w tych planach zaledwie w ok. 40% znajdowały pokrycie w kwotach
planowanych w ustawach budżetowych.
W 1994 r. kontynuowano 2467 zadań prowadzonych w 1993 r., w tym 331 inwestycji
oświatowych, z których każda miała wartość kosztorysową (wg poziomu cen z 1992 r.) ponad
2 mln zł, planowanych do zakończenia najpóźniej w 1996 r. Taką liczbę ustaliły kuratoria
oświaty na podstawie wyników przeglądu inwestycji oświatowych przeprowadzonego
stosownie do uchwały nr 39 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1993 r. w sprawie przeglądu
i weryfikacji inwestycji kontynuowanych dotowanych z budżetu państwa (niepublikowana).
Z wytypowanych w wyniku przeglądu 331 priorytetowych zadań, do końca 1996 r.
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zakończono tylko 148, tj. 45%, bowiem sfinansowanie tych zadań w zakresie
umożliwiającym ich zakończenie byłoby możliwe jedynie pod warunkiem wstrzymania
pozostałych inwestycji, głównie modernizacyjnych.
Udział gmin w finansowaniu budownictwa oświatowego i modernizacji wzrastał
i w 1994 r. wyniósł średnio w kraju 53,6% (ok. 303 mln zł), a w 1995 r. 57,8%
(ok. 530 mln zł) ogółu wydatków poniesionych na ten cel. Część inwestycji oświatowych
(m.in. 40 z 75 zadań prowadzonych w gminach objętych kontrolą) było dofinansowanych
przez inne instytucje i organizacje oraz społeczności lokalne.
Zalecane przez MEN priorytetowe finansowanie inwestycji o najwyższym
zaawansowaniu rzeczowym, pozwoliło uzyskać w latach 1994-1996 efekty m.in. w postaci
12.270 pomieszczeń do nauki oraz 708 sal sportowych, natomiast inwestycje o małym stopniu
zaawansowania z uwagi na ograniczenie dopływu środków realizowano z przerwami,
wydłużając planowane cykle.
W latach 1994-1996 na inwestycje (budowę, modernizację) szkół podstawowych
przeznaczono ok. 60% (667 mln zł), na inwestycje szkół zawodowych ok. 16% (175 mln zł),
na inwestycje liceów ogólnokształcących ok. 10% (108,7 mln zł) ogółu wydatków
budżetowych. Udział inwestycji pozostałych szkół i placówek w wydatkach budżetowych
wynosił w tym czasie 14% (150,8 mln zł).
Przyznawane gminom przez kuratorów oświaty dotacje na dofinansowanie,
realizowanych przez gminy jako zadania własne, inwestycji szkół i placówek oświatowych
nie przekraczały określonego ustawowo poziomu 50% wartości kosztorysowej inwestycji
(wg ustawy o finansowaniu gmin). Jednak w 9 kuratoriach oświaty (na 11 kontrolowanych)
stwierdzono nieprzestrzeganie przez gminy ustawowego obowiązku składania informacji
o realizacji dotowanych inwestycji po zakończeniu roku budżetowego oraz ewentualnego
zwrotu nie wykorzystanych dotacji. W tej sytuacji kuratorzy oświaty byli pozbawieni
możliwości oceny stanu zaawansowania inwestycji oraz wywiązania się gmin z zawartych
porozumień, w tym z zobowiązań dotyczących własnego udziału finansowego, co utrudniało
planowanie dotacji na kolejny rok.
W 8 kuratoriach oświaty i 19 urzędach gmin stwierdzono zaniedbania w pełnieniu
funkcji inwestorów. Polegały one na nienależytym wykonywaniu obowiązków określonych
w prawie budżetowym, dotyczących finansowania i rozliczania inwestycji oraz w przepisach
prawa budowlanego związanych z realizacją, dokumentowaniem oraz przekazywaniem do
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użytku zakończonych zadań. Przypadki niegospodarności stwierdzono w 4 urzędach gmin.
Dotyczyły one nieprawidłowości w finansowaniu i rozliczaniu inwestycji, nieodpowiedniej
gospodarki materialnej oraz niewłaściwego zabezpieczenia mienia.
Projektowanie inwestycji oświatowych opierało się na nieaktualnych (wydanych przed
1991 r., a częściowo jeszcze w latach siedemdziesiątych) wytycznych MEN. Ustawa - Prawo
budowlane obowiązująca od 1 stycznia 1995 r.) nie zawierała jednak upoważnienia dla
Ministra Edukacji Narodowej do określenia warunków technicznych jakie muszą spełniać
inwestycje oświatowe.
Krytycznie oceniono wprowadzony przez MEN system tzw. pierwszego wyposażania
nowo oddawanych pomieszczeń w szkołach i placówkach. Decyzje w sprawie określenia
limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację tego celu określało MEN na
podstawie zgłoszeń kuratorów oświaty. W latach 1994-1996 obsługę biurowo-finansową
zakupów wyposażenia dla szkół na zlecenie MEN prowadziło Przedsiębiorstwo
Uspołecznione „Nauka” SA. Kuratoria oświaty lub jednostki im podległe składały
zamówienie

do

odpowiednich

dostawców

wskazując,

że

płatnikiem

będzie

to

Przedsiębiorstwo.
Forma centralnego rozliczania zakupów wyposażenia była kłopotliwa, zarówno dla
szkół, kuratoriów oświaty, jak i dostawców, ponieważ wydłużała drogę realizacji zamówień
oraz

powodowała

konieczność

wykonywania

dodatkowych,

zbędnych

czynności

administracyjno-technicznych.
Sytuacja ta była przyczyną niewykorzystywania w poszczególnych latach środków
finansowych, przeznaczonych na pierwsze wyposażenie przy równoczesnym generalnie
występującym niedoborze środków na inwestycje.

*

*

*

W wyniku ustaleń kontroli NIK wnioskowała o podjęcie działań mających na celu
usprawnienie i zdyscyplinowanie realizacji zadań inwestycyjnych przez:
Ministra Edukacji Narodowej w zakresie:
• dokonania w uzgodnieniu z wojewodami bilansu potrzeb (w ujęciu rzeczowym) w zakresie
budownictwa oświatowego z uwzględnieniem prognoz demograficznych i rozwoju sieci szkół
w poszczególnych województwach;
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• określania przy udziale wojewodów niezbędnych środków na finansowanie inwestycji
oświatowych w 1998 r. celem zaplanowania w budżecie państwa wydatków na poziomie
zapewniającym terminową ich realizację;
• wydawania materiałów pomocniczych do projektowania obiektów oświatowych (przedszkoli,
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkolnych sal sportowych, szkolnych
terenowych urządzeń kultury fizycznej oraz internatów).

Wojewodów w zakresie:
• ustalania w porozumieniu z gminami wielkości potrzeb (w ujęciu rzeczowym) w zakresie
budownictwa oświatowego z uwzględnieniem prognoz demograficznych i rozwoju sieci
szkół;
• dokonywania przeglądu inwestycji oświatowych kontynuowanych pod kątem: stopnia
zaawansowania, aktualności wyliczonej wartości kosztorysowej, przewidywanych kosztów,
możliwości usunięcia opóźnień, poprawy organizacji robót;
• określania wielkości dotacji celowych do inwestycji oświatowych własnych gmin
z uwzględnieniem zakresu rzeczowego inwestycji, właściwego ich przygotowania i wielkości
środków przewidzianych na te inwestycje w budżetach gmin.
Gminy w zakresie:
• dokonania

przeglądu

prowadzonych

inwestycji

oświatowych

pod

kątem:

stopnia

zaawansowania, aktualności dokumentacji techniczno-ekonomicznej, terminowości realizacji,
źródeł finansowania i możliwości wyeliminowania przyczyn opóźnień;
• zapewniania właściwego nadzoru inwestorskiego;
• określania potrzeb inwestycyjnych oświaty w gminie, w celu dostosowania liczby i zakresu
rozpoczynanych inwestycji do istniejących możliwości organizacyjnych i finansowych.

*

*

*

*

W nadesłanej odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Minister Edukacji Narodowej
przedstawił działania, które podjął w celu realizacji wniosków NIK. M.in. zalecił, aby
wojewodowie zapewnili środki na zadania wytypowane jako priorytetowe w ramach
przeglądu inwestycji oświatowych w 1993 r. Zobowiązał się także do współdziałania
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z wojewodami przy opracowywaniu projektu planu finansowania inwestycji, a także przy
podziale nakładów na poszczególne zadania, w tym zwłaszcza na inwestycje planowane do
zakończenia.
Ponadto Minister Edukacji Narodowej zapowiedział kontynuowanie prac nad
przygotowaniem materiałów pomocniczych do projektowania obiektów oświatowych i w tym
celu wykorzystanie planowanych dla MEN środków budżetowych.

Wyniki kontroli organizacji egzaminów wstępnych na studia w 1997 r.
Celem kontroli doraźnej, przeprowadzonej z inicjatywy własnej NIK, było zbadanie
prawidłowości rekrutacji na studia ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów
o ochronie tajemnicy służbowej.
Kontrolę przeprowadzono w 24 szkołach wyższych.

*

*
NIK stwierdziła nieprawidłowości w przygotowywaniu i organizacji egzaminów

wstępnych na studia dotyczące, m.in.

nieprzestrzegania postanowień ustawy z dnia

12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie
dokumentacji przebiegu studiów, a także przepisów o ochronie tajemnicy państwowej
i służbowej.
W 14 spośród 24 kontrolowanych uczelni (co stanowiło 58%), osoby mające dostęp
do tematów egzaminacyjnych na etapie ich przygotowywania nie miały pisemnych
upoważnień do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, a także osoby te
nie składały pisemnych oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej oraz o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy służbowej.
Stanowiło to naruszenie postanowienia §§ 2 i 3 zarządzenia Nr 60/83

Ministra Spraw

Wewnętrznych w sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z wiadomościami
stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową.
Tylko 7 uczelni, tj. ok. 30% objętych kontrolą, sporządziło wykazy rodzajów
wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, w tym 4 uczelnie nie miały w nich ujętej

330
problematyki egzaminów wstępnych, co stanowiło naruszenie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Trzy kontrolowane uczelnie, tj. ok. 13% badanych, nie prowadziło „Dziennika
korespondencji” przeznaczonego do ewidencjonowania dokumentów stanowiących tajemnicę
służbową, co stanowiło uchybienie § 42 ust. 2 ww. zarządzenia nr 60/83 Ministra Spraw
Wewnętrznych.
Dwie kontrolowane uczelnie nie oznaczały klauzulą „Poufne” kopert zawierających
tematy egzaminacyjne, co stanowiło uchybienie art. 12 pkt 3 ustawy o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej.
Zasady i tryb przyjmowania na studia zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym
senaty kontrolowanych uczelni ogłosiły w formie uchwał podanych do publicznej
wiadomości. Dwie uczelnie nie dotrzymały ustawowego warunku, aby uchwały podane były
do publicznej wiadomości co najmniej na 9 miesięcy przed początkiem roku akademickiego
1997/98, przy czym Akademia Medyczna w Białymstoku ogłosiła uchwałę tuż przed
egzaminami wstępnymi.
W czterech kontrolowanych uczelniach stwierdzono, że dokumentacja egzaminacyjna
była niekompletna bądź niewłaściwie sporządzona, co stanowiło uchybienie § 3 zarządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie
dokumentacji przebiegu studiów.
W jednej uczelni ustalenia kontroli wykazały niezgodność postanowienia w statucie
uczelni z art. 141 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym, z którego wynikało że rektor a nie
komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu na studia. W tej samej uczelni
stwierdzono brak planu kosztów postępowania rekrutacyjnego, będącego wyznacznikiem do
ustalenia przez rektora wysokości opłaty od osób ubiegających się o przyjęcie na studia, co
stanowiło uchybienie art. 141 ust. 6 ustawy o szkolnictwie wyższym.

*

*

*

Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że niezbędne
byłoby podjęcie przez rektorów działań w celu udoskonalenia organizacji egzaminów
wstępnych na studia, w szczególności w zakresie:
• •

zapewnienia należytego przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, w tym:
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- sporządzania

wykazów

rodzajów

wiadomości

stanowiących

tajemnicę

służbową

występujących w działaniu szkół wyższych, stosownie do postanowień art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,

- wystawiania upoważnień dla osób mających dostęp do tematów egzaminacyjnych i żądanie
od nich złożenia pisemnych oświadczeń, że zapoznały się z treścią przepisów dotyczących
tajemnicy służbowej, stosownie do § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 zarządzenia nr 60/83 Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu
postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową,
- prowadzenia „Dziennika korespondencji” do ewidencji dokumentów zawierających
wiadomości stanowiące tajemnicę służbową, stosownie do postanowień § 42 wymienionego
zarządzenia nr 60/83,
- oznaczania klauzulą „Poufne” dokumentów zawierających tematy egzaminacyjne stosownie
do wymogów art. 12 pkt 3 ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
• •

sporządzania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej i zgodnie z wymaganiem § 3 zarządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie
dokumentacji przebiegu studiów,
• •

przestrzegania postanowień art. 141 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie

wyższym, a także szczegółowych zasad i trybu przyjmowania na studia wynikających z odpowiednich uchwał
senatu uczelni.

*

*

*

*

W związku z realizacją wniosków pokontrolnych Minister Edukacji Narodowej:
• zobowiązał

rektorów

szkół

wyższych

przeprowadzania rekrutacji na studia i

do

przestrzegania

uregulowań

dotyczących

dokumentowania postępowania kwalifikującego

zawartych w ustawie z dnia 12 września 1990 r.

o szkolnictwie wyższym i aktach

wykonawczych,
• zapowiedział zwrócenie szczególnej uwagi na obowiązki uczelni wynikające z ustawy
o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej z 1982 r. oraz zarządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie

szczegółowych zasad i sposobu

postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową,
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• poinformował, że wnioski wykorzystane zostaną także przez Departament Nauki
i Szkolnictwa Wyższego MEN podczas corocznych kontroli przebiegu rekrutacji na studia.

Wyniki kontroli organizacji egzaminów do szkół ponadpodstawowych w 1997 roku
Celem niniejszej kontroli doraźnej, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
stanu przygotowania i organizacji egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych
w 1997 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania tajemnicy służbowej.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 11 kuratoriach
oświaty oraz w 62 szkołach ponadpodstawowych.

*

*
NIK wykazała występowanie nieprawidłowości w przygotowaniu i organizacji

egzaminów

do

szkół

ponadpodstawowych.

nieprzestrzegania zasad ochrony tajemnicy

Dotyczyły

one

przede

wszystkim

służbowej wynikających z ustawy z dnia

14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i zarządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych wydanego na podstawie tej ustawy.
Stwierdzono, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaniechało wizytacji i doraźnych
kontroli w zakresie przygotowania egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych,
które wynikały z regulaminu organizacyjnego MEN. Jedyne działania w tym względzie
polegały na przekazaniu (w dniu 10 kwietnia 1997 r.) zainteresowanym kuratoriom oświaty,
autorskich testów badających kierunkowe uzdolnienia i predyspozycje kandydatów do 26
dwujęzycznych liceów ogólnokształcących.
W 23% kontrolowanych szkół egzaminy wstępne były niepełne, bowiem nie
obejmowały egzaminu z dodatkowego przedmiotu wybranego przez kandydata, co było
niezgodne z postanowieniami §§ 15 i 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Kontrolowane kuratoria ustaliły tematy pisemnych egzaminów wstępnych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
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innych, jednak ich powielanie, kopertowanie, transport do szkół odbywał się przy znacznym
nakładzie pracy i stanowił poważne obciążenie osób odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie
przed ewentualnym ujawnieniem zarówno w kuratoriach, a także w szkołach. W tej sytuacji
rozważenia wymagałoby przygotowanie jednakowych tematów przez MEN i przekazywanie
ich szkołom, np. przez środki masowego przekazu.
W statutach 2 szkół stwierdzono postanowienia o możliwości powoływania szkolnej
komisji odwoławczej od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej, co nie miało
podstaw w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 9 maja 1982 r. w sprawie warunków
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do
innych, a także w postanowieniach zarządzenia MEN z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie
ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. Powodowało to funkcjonowanie
nielegalnych komisji odwoławczych w szkołach.
W zakresie przestrzegania tajemnicy służbowej tematów egzaminów wstępnych do
szkół ponadpodstawowych wystąpiły następujące nieprawidłowości:
- kuratorzy oświaty i dyrektorzy kontrolowanych szkół nie wydali pisemnych upoważnień dla
osób dopuszczonych do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, a także nie żądali od
nich pisemnych oświadczeń, że zostały zapoznane z przepisami prawnymi, o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz
o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy służbowej. Stanowiło to naruszenie
postanowień § 2 i 3 zarządzenia nr 60/83 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca
1983 r. Dotyczyło to kuratorów w Kaliszu i Wrocławiu, a także 14 kontrolowanych szkół,
- część kuratorów oświaty i dyrektorów kontrolowanych szkół nie ustaliła wykazu rodzajów
wiadomości stanowiących tajemnicę służbową; tego rodzaju dokumentów nie było
w kuratoriach w Kaliszu, Krośnie i Łomży, a także w 16 kontrolowanych szkołach. Stanowiło
to naruszenie art. 3 ust. 2 ww. ustawy o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
- nie wszystkie kontrolowane jednostki prowadziły „Dziennik korespondencji” przeznaczony
do ewidencjonowania dokumentów stanowiących tajemnice służbową, co stanowiło
uchybienie § 42 ust. 2 ww. zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Dotyczyło to 10 na
62 kontrolowane szkoły.

*

*

*
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Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli, uznała za niezbędne
podjęcie działań w celu udoskonalenia organizacji egzaminów wstępnych do szkół
ponadpodstawowych, w szczególności przez:
Ministra Edukacji Narodowej w zakresie:
• zwiększenia

nadzoru

nad

przygotowaniem

egzaminów

wstępnych

do

szkół

ponadpodstawowych,
• uregulowanie zasady poufności tematów egzaminacyjnych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do
szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,
kuratorów oświaty i dyrektorów szkół w zakresie:
• zapewnienia należytego przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, w tym:
- sporządzania

wykazów

rodzajów

wiadomości

stanowiących

tajemnicę

służbową

występujących w działaniu szkoły czy kuratorium, stosownie do postanowień art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
- wystawiania upoważnień dla osób mających dostęp do tematów egzaminacyjnych i żądanie
od nich złożenia pisemnych oświadczeń, że zapoznały się z treścią przepisów dotyczących
tajemnicy służbowej, stosownie do § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 zarządzenia nr 60/83 Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu
postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową,
- prowadzenia „Dziennika korespondencji” do ewidencji dokumentów zawierających
wiadomości stanowiące tajemnicę służbową, stosownie do postanowień § 42 wymienionego
zarządzenia nr 60/83,
• wyeliminowania ze statutów szkół postanowień dotyczących komisji odwoławczych
niezgodnych z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jak również
zarządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

*

*

*

*

Realizując wnioski pokontrolne Minister Edukacji Narodowej poinformował o:
• uwzględnieniu

w

planach

sprawowania

nadzoru

pedagogicznego

przeprowadzenie wizytacji tematycznej w pięciu (sześciu) województwach,

na

rok

1998
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• zamiarze

określenia

zasad

poufności

tematów

egzaminu

wstępnego

do

szkół

ponadpodstawowych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1992 r. w
sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 42, poz. 186 z późn. zm.) - przez zmianę
postanowień § 24 tegoż rozporządzenia,
• w ramach sprawowanego nadzoru nad kuratoriami oświaty wydano zalecenia zobowiązujące
kuratorów do ustalenia wykazów rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową z
uwzględnieniem zasad przygotowywania, ustalania i przekazywania tematów pisemnych
egzaminów do szkół ponadpodstawowych,
• przyjęciu w projektowaniu przyszłych rozwiązań organizacji i przeprowadzenia egzaminów
wstępnych do szkół ponadpodstawowych postulatu przekazywania za pośrednictwem radia
lub telewizji tematów pisemnych egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych.
Z odpowiedzi nadesłanych do dyrektorów szkół i kuratorów oświaty wynikało, że:
• zobowiązano osoby znające tematy egzaminów pisemnych do składania oświadczeń
o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy służbowej - zgodnie z § 3 zarządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r,
• zobowiązano dyrektorów szkół średnich do opracowania wykazu rodzajów wiadomości
stanowiących tajemnicę służbową, znakowania dokumentacji zawierające pytania na
egzaminy dojrzałości klauzulą „poufne”,
• zobowiązano do prowadzenia „Dziennika Korespondencji” przewidzianego do ewidencji
dokumentów z wiadomościami tajnymi lub poufnymi.
Wyniki kontroli organizacji egzaminów dojrzałości w sesji wiosennej 1997 r.
Celem kontroli doraźnej, która została przeprowadzona z własnej inicjatywy, było
dokonanie oceny stanu przygotowania i organizacji egzaminów dojrzałości w sesji wiosennej
1997 r. ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania tajemnicy służbowej.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 14 kuratoriach
oświaty oraz w 51 szkołach średnich wymienionych województw.

*

*
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Izba wykazała nieprawidłowości w przygotowywaniu i organizacji egzaminów
dojrzałości. Stwierdzono m.in. nieprzestrzeganie zasad wynikających z ustawy z dnia
14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej i zarządzenia wykonawczego
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad
i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową.
Kontrola została podjęta z uwagi na coroczne sygnały w środkach masowego przekazu
o tzw. ”przeciekach” informacji poufnych, o niewłaściwym zapewnieniu tajemnicy tematów
egzaminacyjnych. W wyniku ustaleń kontroli nie potwierdzono informacji o ”przeciekach”
w 1997 r., ale wykazano szereg nieprawidłowości w przygotowaniu i organizacji tych
egzaminów.
Stwierdzono

nienależyte

zainteresowanie

Ministerstwa

Edukacji

Narodowej

przygotowaniem i przebiegiem egzaminów dojrzałości (zaniechano w zasadzie wizytacji
i doraźnych kontroli), mimo że w regulaminie organizacyjnym MEN były zapisane zadania
dotyczące nadzoru pedagogicznego (wizytacje i kontrole) dla dwóch merytorycznych
departamentów zatrudniających łącznie 45 wizytatorów i specjalistów. Prace MEN w tym
czasie koncentrowały się na przygotowaniach długofalowego programu „Nowa Matura”.
W 5 kuratoriach na 14 skontrolowanych, kuratorzy nie powołali kuratoryjnych komisji
egzaminacyjnych, stanowiących alternatywę dla komisji szkolnych. Statuty niektórych
kontrolowanych szkół (w części dotyczącej praw ucznia) nie zawierały zapisów o prawie
wyboru egzaminu przed komisją przy kuratorze. W kontrolowanych województwach przed
komisją przy kuratorze zdawało egzamin dojrzałości od kilkudziesięciu (w Krośnie) do
kilkuset absolwentów (w Warszawie).
Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1991 r. w sprawie
zasad przeprowadzania egzaminu dojrzałości uzależnia prawo wyboru zdawania egzaminu
przez absolwenta przed państwową komisją egzaminacyjną przy kuratorze od woli kuratora,
gdyż w § 41 stanowi, że „absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu przed państwową
komisją egzaminacyjną powołaną w szkole lub przy kuratorze oświaty, jeśli taką kurator
powołał”.
Zgodnie z § 4 ust. 2 zarządzenia nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 listopada 1997 r., kuratorzy oświaty ustalili termin i tryb przekazania protokołów
egzaminów dojrzałości, a dyrektorzy szkół dostarczyli te protokoły przewodniczącym
państwowych komisji egzaminacyjnych przy kuratorze. Natomiast wg

§ 4 ust. 3 tego
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zarządzenia, po wypełnieniu protokołów przewodniczący tych komisji mają obowiązek ich
zwrócenia do macierzystej szkoły absolwenta. W ocenie NIK takie działanie (choć zgodne
z ww. przepisem) pozbawia faktycznie komisję przy kuratorze możliwości sprawdzenia przy
podpisywaniu (wypełnionego przez szkołę) druku świadectwa dojrzałości.
W toku przygotowania i organizacji egzaminów dojrzałości w kuratoriach i szkołach
wystąpiły następujące nieprawidłowości w przestrzeganiu tajemnicy służbowej:
- kuratorzy oświaty i dyrektorzy kontrolowanych szkół nie wydali pisemnych upoważnień dla
osób dopuszczonych do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową, a także nie żądali od
nich pisemnych oświadczeń, że zostały zapoznane z przepisami prawnymi, o których mowa w
ustawie o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz o odpowiedzialności karnej za
ujawnienie tajemnicy służbowej. Stanowiło to naruszenie postanowień § 2 i 3 zarządzenia
nr 60/83 Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad i trybu postępowania z
wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową (nie publikowanego).
Dotyczyło to kuratorów w Gorzowie Wlkp., Rzeszowie, Łodzi, Opolu i Warszawie;
- kuratorzy oświaty i dyrektorzy kontrolowanych szkół nie ustalili wykazu rodzajów
wiadomości stanowiących tajemnicę służbową; tego rodzaju dokumentów nie było
w kuratoriach w Gorzowie Wlkp. i Rzeszowie, a także w kontrolowanych szkołach
w Warszawie. Stanowiło to naruszenie art. 3 ust. 2 ww. ustawy o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej;
- nie wszystkie kontrolowane jednostki prowadziły „Dziennik korespondencji” przeznaczony
do ewidencjonowania dokumentów stanowiących tajemnice służbową, co stanowi uchybienie
§ 42 ust. 2 ww. zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Dotyczyło to Kuratorium w
Gorzowie Wlkp., a także szkół w województwie opolskim i w Warszawie;
- tematy na część ustną egzaminów dojrzałości, opracowywane w szkołach, nie wszędzie były
oznakowane klauzulą „Poufne”. Dotyczyło to trzech kontrolowanych szkół w Warszawie.
W wyniku kontroli nie stwierdzono ujawnienia tematów egzaminacyjnych osobom
nieupoważnionym. Przygotowanie tematów odbywa się przy znacznym nakładzie pracy
i stanowi poważne obciążenie

osób odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie przed

ewentualnym ujawnieniem w kuratoriach oświaty, a także w szkołach. Ponadto, wnikliwego
rozważenia wymagałoby przygotowanie jednakowych tematów przez MEN i przekazania ich
szkołom (w momencie rozpoczynania egzaminów pisemnych) np. przez środki masowego
przekazu, jak radio czy telewizja.
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Dokumentacja egzaminów dojrzałości sklasyfikowana była jako materiały archiwalne
z wyjątkiem jednej szkoły, gdzie dokumentację sklasyfikowano w kategorii A, tj. jako
materiały posiadające wartość historyczną, co było niezgodne z zarządzeniem nr 27 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie ustalania ramowego jednolitego
rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej
do spraw oświaty. W 3 szkołach przechowywanie dokumentacji egzaminacyjnej nie
odpowiadało wymaganiom wynikającym z kuratoryjnej instrukcji kancelaryjnej.

*

*

*

Na podstawie wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła konieczność
podjęcia

działań w celu udoskonalenia przygotowywania i organizacji egzaminów

dojrzałości, w szczególności przez:
Ministra Edukacji Narodowej w zakresie:
• zwiększenia bezpośredniego nadzoru nad przygotowaniem egzaminów dojrzałości,
• zmian regulacji prawnych w tym przepisów zarządzenia nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 30 listopada 1991 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dojrzałości w celu:
- wprowadzenia wyraźnego obowiązku powoływania przez kuratorów oświaty państwowych
komisji egzaminacyjnych przy wszystkich kuratorach oświaty,
- precyzyjnego określenia wzajemnych obowiązków szkół oraz państwowych komisji
egzaminacyjnych przy kuratorach oświaty w zakresie przeprowadzania egzaminów
dojrzałości,
kuratorów oświaty i dyrektorów szkół w zakresie:
• zapewnienia należytego przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy służbowej, w tym:
- sporządzania

wykazów

rodzajów

wiadomości

stanowiących

tajemnicę

służbową

występujących w działaniu szkoły czy kuratorium, stosownie do postanowień art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej,
- wystawiania upoważnień dla osób mających dostęp do tematów egzaminacyjnych i żądanie
od nich złożenia pisemnych oświadczeń, że zapoznały się z treścią przepisów dotyczących
tajemnicy służbowej, stosownie do § 2 ust. 1 i § 3 ust. 2 zarządzenia nr 60/83 Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu
postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową,

339
- prowadzenia „Dziennika korespondencji” do ewidencji dokumentów zawierających
wiadomości stanowiące tajemnicę służbową, stosownie do postanowień § 42 wymienionego
zarządzenia nr 60/83,
• klasyfikowania dokumentacji egzaminacyjnej zgodnie z zarządzeniem nr 27 Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia ramowego jednolitego
rzeczowego wykazu akt dla urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej
do spraw oświaty i przechowywania według wymogów odpowiednich instrukcji
kancelaryjno-archiwalnych wydanych przez kuratorów,
• uzupełnienia statutów szkół w części dotyczącej praw ucznia uprawnieniami zdawania
egzaminu dojrzałości przed państwową komisją egzaminacyjną przy kuratorze oświaty.

*

*

*

*

W ramach realizacji wniosków pokontrolnych Minister Edukacji Narodowej
poinformował, że:
• w planach pracy na 1998 r. Departamentu Kształcenia Ogólnego i Kształcenia Zawodowego
przewidziano większą liczbę wizytacji tematycznych w wybranych kuratoriach oświaty ze
zwróceniem szczególnej uwagi na:
- przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej przy opracowywaniu i przekazywaniu tematów
egzaminacyjnych,
- terminy powoływania przewodniczących państwowych komisji egzaminacyjnych w szkołach
i przy kuratoriach oświaty,
- ocenę poprawności pracy państwowych komisji egzaminacyjnych,
- stosowanie obowiązujących zasad przechowywania dokumentacji egzaminów,
• zobowiązano kuratorów oświaty - w formie pisemnej - do ustalenia wykazów rodzajów
wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w zakresie działania kuratoriów

oświaty

z uwzględnieniem problematyki związanej z przygotowywaniem i przekazywaniem tematów
egzaminacyjnych oraz do wprowadzenia zasady przyjmowania oświadczeń o przestrzeganiu
tajemnicy służbowej - w myśl art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej;
• w ramach sprawowanego nadzoru nad kuratoriami oświaty wydano zalecenia dla kuratorów i
dyrektorów szkół, aby ewidencja dokumentów zawierających wiadomości stanowiące
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tajemnicę służbową była prowadzona w Dzienniku Korespondencji, stosownie do
postanowień § 42 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w
sprawie szczegółowych zasad i sposobu postępowania z

wiadomościami stanowiącymi

tajemnicę państwową i służbową.
Dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty zobowiązali się do:
• przestrzegania obowiązku, aby

osoby znające tematy egzaminów pisemnych składały

oświadczenie o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy służbowej zgodnie z § 3
zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r.;
• opracowania wykazu rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową,
• znakowania dokumentacji zawierającej pytania

na ustne egzaminy dojrzałości klauzulą

„poufne”,
• prowadzenia „Dziennika Korespondencji” przeznaczonego do ewidencji dokumentów
stanowiących tajemnicę służbową.

8) Współpraca międzynarodowa
Wyniki kontroli organizacji procesu dostosowywania polskiego prawa do standardów
prawnych Unii Europejskiej w zakresie swobodnego przepływu towarów i ich
bezpieczeństwa (poufna)
Celem kontroli,

podjętej z inicjatywy NIK, było zbadanie legalności, celowości,

gospodarności i rzetelności przebiegu procesu przybliżania polskiego prawa do przepisów
prawnych Unii

Europejskiej w zakresie wymiany towarowej, a w szczególności

dostosowywania przepisów technicznych i norm oraz swobodnego przepływu towarów
i ochrony konsumenta.
W szczególności badane były zagadnienia realizacji postanowień uchwały Rady
Ministrów nr 16/94 z marca 1994 r. i nr 133/95 z listopada 1995 r.; ustawy z kwietnia 1993 r.
o badaniach i certyfikacji oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; ustawy z 1993 r.
o normalizacji;

przestrzegania

procesu

certyfikacji

przez

jednostki

certyfikujące;

przestrzegania obowiązku certyfikowania wyrobów na znak bezpieczeństwa przez podmioty
gospodarcze i ich zainteresowanie w uzyskiwaniu certyfikatów systemu jakości ISO 9000.
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Kontrolą objęto: 5 jednostek naczelnych, 2 jednostki centralne administracji
państwowej, 12 jednostek badawczych certyfikujących wyroby oraz 16 państwowych
podmiotów gospodarczych.

*

*
Czas jaki upłynął od wejścia w życie Układu Europejskiego, tj. od lutego 1994 r.,

nie został efektywnie wykorzystany na realizację jego postanowień w zakresie zbliżenia
polskiego ustawodawstwa do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Według oceny
NIK na powolne postępy w dostosowywaniu przepisów złożyło się nieprzygotowanie
naczelnych i centralnych organów administracji państwowej pod względem organizacyjnym,
kadrowym i finansowym do sprawnego prowadzenia tych prac. Organa te nie dysponowały
odpowiednią kadrą pracowników znających przepisy prawa i jednocześnie języki obce. Także
polskie

organizacje

badawcze

i

certyfikujące

nie

spełniły

wymagań

prawnych

i organizacyjnych, pozwalających na ich pełne uczestnictwo w odpowiadających im
strukturach europejskich. W tym zakresie ze strony polskiej konieczne były również regulacje
ustawowe, których nie wykonano.
W związku z realizacją Układu Europejskiego, Komisja Europejska wydała Białą
Księgę, która wymieniała 780 aktów prawnych wymagających prac dostosowawczych do
standardów europejskich, w tym 177 aktów prawnych dotyczyło swobodnego przepływu
produktów i ochrony konsumenta. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych do końca
lipca 1996 r. przedłożyli opracowania dotyczące 400 aktów (około 51%). Podobny stan
realizacji odnosił się do aktów prawnych dotyczących swobodnego przepływu towarów.
Do października 1996 r. zharmonizowano około 120 Polskich Norm, tj. około 4%
potrzeb w tej dziedzinie. Zasadniczą niezgodnością polskiego prawa ze standardami
europejskimi w zakresie normalizacji była zbyt duża liczba Polskich Norm wprowadzonych
przez ministrów branżowych do obowiązkowego stosowania. Miało to negatywne
konsekwencje w rozwijaniu międzynarodowego obrotu towarami i usługami.
Ustalono, że nie zostały podpisane umowy o współpracy między polskimi
i europejskimi organizacjami zajmującymi się normalizacją i certyfikacją, przewidziane
Układem Europejskim. Polskie organizacje normalizacyjne, badawcze i certyfikujące nie
uzyskały członkostwa w odpowiednich organizacjach europejskich, nie spełniły też
wymogów warunkujących uznawanie ich badań i certyfikatów przez podobne organizacje
europejskie.
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Polskie podmioty gospodarcze nie występowały do polskich jednostek certyfikujących
o świadectwa na swoje wyroby, ponieważ świadectwa te nie były uznawane przez odbiorców
zagranicznych. Do października 1996 r. polskie podmioty gospodarcze posiadały
dziesięciokrotnie mniej certyfikatów systemu jakości ISO 9000, niż przeciętnie w innych
państwach.
Pełnomocnik Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej nie
wyegzekwował od naczelnych i centralnych organów administracji państwowej wykonania
w pełnym

zakresie

postanowień

uchwały

Rady

Ministrów

nr

133/95.

Uchwała

zobowiązywała Pełnomocnika do opracowania i koordynowania realizacji programu
dostosowania prawa polskiego do standardów prawnych Unii Europejskiej.
Nie został opracowany harmonogram działań dostosowujących polską gospodarkę
oraz system prawny do wymagań Układu Europejskiego, obejmujący w całości zadania
zawarte w Białej Księdze Komisji Europejskiej w sprawie przygotowania krajów
stowarzyszonych do integracji z UE. Między ministrami i kierownikami centralnych urzędów
występowały spory kompetencyjne, tj. które przepisy prawne należą do właściwości ich
urzędów. Przedłużało to prace nad ich opracowaniem.

*

*

*

Mając na uwadze ustalenia kontroli, NIK przedstawiła wnioski dotyczące:
- dostosowania ustawy o badaniach i certyfikacji do wymogów Unii Europejskiej,
- dostosowania ustawy o normalizacji do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia
ustanawiania norm obowiązkowych,
- realizowania postanowienia uchwały nr 133/95 Rady Ministrów w zakresie działań
dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny na podstawie Harmonogramu Prac,
obejmującego pełny zakres Białej Księgi,
- stworzenia niezbędnych warunków dla wdrożenia Dyrektywy nr 83/189/EWG ustalającej
procedurę wymiany informacji w dziedzinie przepisów technicznych i norm; przyśpieszenie
przez ministrów prac nad utworzeniem krajowego systemu notyfikacji i punktów
informacyjnych.

*

*

*

*
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W wyniku realizacji wniosków Pełnomocnik ds. Integracji Europejskiej i Pomocy
Zagranicznej zobowiązał się przedłożyć Radzie Ministrów projekt Harmonogramu działań
dostosowujących polską gospodarkę oraz system prawny do wymagań UE na lata 1995-96.
Harmonogram przedłożył w sierpniu 1996 r. i przekazał też Radzie Ministrów informację
o niepełnym wykonaniu zadań określonych w uchwale nr 133/95 Rady Ministrów.
Ministrowie: Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Przemysłu i Handlu oraz
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poinformowali o przyjęciu do realizacji,
przedłożonych przez NIK wniosków, odnoszących się do prawidłowego wykonania
postanowień uchwały nr 16/94 i uchwały nr 133/95 Rady Ministrów.
Dyrektorzy: Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, w celu przyspieszenia realizacji nałożonych zadań dostosowujących
system prawny i normy do postanowień Układu Europejskiego, a także przestrzegania
procedur prawnych w negocjacjach z UE podjęli uchwały, wydali zarządzenia i przygotowali
harmonogramy prac, ze wskazaniem terminów i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Wyniki kontroli koordynowania i finansowania współpracy transgranicznej
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny, według kryteriów
legalności, celowości, gospodarności i rzetelności, stopnia przygotowania rządowej
administracji centralnej i terenowej do wspierania rozwoju współpracy transgranicznej,
a także do współdziałania w tej dziedzinie z władzami samorządowymi. Niniejsza kontrola
miała również umożliwić dokonanie oceny sposobu finansowania z budżetu państwa i ze
środków pomocowych, przedsięwzięć podejmowanych w ramach tej współpracy.
Badania kontrolne przeprowadzono w: Urzędzie Rady Ministrów (URM),
Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ), Ministerstwie Współpracy Gospodarczej
z Zagranicą (MWGzZ) oraz w czternastu urzędach wojewódzkich: w Białej Podlaskiej,
Białymstoku,

Bielsku-Białej,

Chełmie,

Gorzowie

Wielkopolskim,

Jeleniej

Górze,

Katowicach, Krośnie, Nowym Sączu, Przemyślu, Suwałkach, Szczecinie, Zamościu, Zielonej
Górze. Ponadto kontrolą objęto urzędy miast w Szczecinie i Zielonej Górze, dyrekcje
okręgowych dróg publicznych w obu tych miastach oraz władze euroregionów zachodnich:
"Pomerania", "Pro Europa Viadrina", "Szprewa-Nysa-Bóbr" i "Nysa". Łącznie skontrolowano
25 jednostek.
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W ramach omawianej kontroli, NIK przeprowadziła ankietę na temat problemów
związanych ze współpracą transgraniczną, skierowaną do 14 wojewodów, 143 polskich gmin
przygranicznych i 7 euroregionów.

*

*
NIK

wykazała

nieskuteczną

koordynację

współpracy

transgranicznej

przez

administrację centralną, brak systemu wsparcia finansowego tej współpracy przez budżet
państwa oraz utrudnienia wynikające z niedostatecznego uregulowania prawnego kwestii
związanych ze współpracą transgraniczną. Powyższe problemy miały wpływ na ograniczenie
korzyści płynących z tej współpracy oraz oznaczały niepełne wywiązywanie się Rządu RP
z zobowiązań

międzynarodowych.

Stwierdzono

także

niskie

wykorzystanie

środków

pomocowych przyznanych na realizację przedsięwzięć związanych ze współpracą
transgraniczną.
Współpraca transgraniczna, jako element polityki regionalnej państwa, dotyczącej
obszarów przygranicznych, była realizowana w oparciu o Europejską Konwencję ramową
o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, sporządzoną
w Madrycie w dniu 21 maja 1980 r. Przystąpienie Polski do Europejskiej Konwencji
Ramowej nałożyło na Rząd RP m.in. obowiązek wspierania współpracy transgranicznej,
rozwiązywania wiążących się z nią problemów prawnych, administracyjnych lub
technicznych oraz informowanie władz lokalnych o dostępnych sposobach działania
w ramach tej współpracy.
W Polsce współpraca transgraniczna jest silnie zróżnicowana geograficznie. Różnice
dotyczą zarówno intensywności współpracy, jej form organizacyjnych, jak również
podmiotów w nią zaangażowanych. Jako najbardziej intensywną uznano współpracę
transgraniczną Polski i Niemiec, która objęła: inwestycje na przejściach granicznych i inne
przedsięwzięcia infrastrukturalne, wspieranie współpracy kooperacyjnej i inwestycyjnej
przedsiębiorstw,

rozwijanie

współpracy

miast

i

gmin,

ochronę

środowiska

oraz

zagospodarowanie przestrzenne. Przyczynami słabszego rozwoju współpracy transgranicznej
we wschodnich i południowych regionach Polski były przede wszystkim poważne różnice
w stopniu rozwoju struktur samorządowych państw sąsiedzkich i odmienne warunki działania
ich władz.
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Najbardziej znaną instytucjonalną formą współdziałania w ramach współpracy
transgranicznej są euroregiony. W kontrolowanym okresie na terenie Polski prowadziło
działalność siedem euroregionów („Nysa”, „Karpacki”, „Szprewa - Nysa - Bóbr”, „Pro
Europa Viadrina”, „Pomerania”, „Tatry” i „Bug”). Współpraca transgraniczna rozwinęła się
najbardziej w przypadku trzech euroregionów położonych nad granicą zachodnią: „Nysa”,
„Pro Europa Viadrina”, „Szprewa - Nysa - Bóbr”. Realizowano tu transgraniczne
przedsięwzięcia

gospodarcze

w

związku

z

inwestycjami

ujętymi

w

planach

zagospodarowania granicy państwowej, współpracę placówek oświatowo-wychowawczych,
wymianę kulturalną i sportową. Czwarty zachodni euroregion, „Pomerania” znajdował się, w
trakcie kontroli, dopiero w fazie organizacji. Istotnym czynnikiem aktywizującym współpracę
na tych obszarach był dostęp do środków pomocowych przeznaczonych na współpracę
transgraniczną. Podstawowe formy współpracy transgranicznej w euroregionach wschodnich
i południowych („Tatry”, „Karpaty”, „Bug”) to nawiązywanie kontaktów organizacyjnych
i kulturalnych między społecznościami i administracją lokalną.
Wydatki ponoszone na współpracę transgraniczną nie stanowiły oddzielnej pozycji
w budżecie państwa, ani w układach wykonawczych budżetów, zarówno w przypadku
wojewodów, jak i gmin. Stan ten uniemożliwiał określenie stopnia finansowego
zaangażowania państwa we współpracę transgraniczną.. Wyniki niniejszej kontroli
potwierdziły, że problem rozproszenia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie,
modernizację i budowę przejść granicznych nie został rozwiązany.
W toku kontroli działań terenowych organów rządowej administracji ogólnej
w ramach

koordynowania

utrzymujące

się

i

zaniedbania

finansowania
infrastruktury

współpracy
przejść

transgranicznej,

granicznych,

stwierdzono

opóźnienia

prac

inwestycyjnych i trudności organizacyjne, szczególnie w województwach wschodnich.
W przypadku poddanych kontroli NIK przejść granicznych w Zosinie i Hrebennem
w województwie zamojskim oraz terminalu drogowego w Koroszczynie w województwie
bialskopodlaskim, stwierdzono naruszenia ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych polegające na: realizacji niewłaściwego trybu zamówienia i zastosowaniu
niedopuszczalnych preferencji lokalnych przy wyborze wykonawcy, przedłużaniu terminu
wykonania zadania, rozszerzeniu zakresu rzeczowego robót oraz podwyższaniu wartości
zadania i wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
Z łącznej kwoty środków pomocowych PHARE przyznanych przez Komisję
Europejską w wysokości 104 mln ECU, na Polsko-Niemiecką współpracę przygraniczną, do
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dnia 30.09.1996 r. wykorzystano 13 %. Oba programy znajdowały się w niezaawansowanej
fazie realizacji, czego podstawowymi przyczynami były: czasochłonność procedur
wyznaczonych przez Komisję Europejską oraz niewystarczające przygotowanie polskiej
administracji (szczególnie lokalnej) do wypełniania tych procedur.
Stwierdzono także, iż umiejscowiona w Urzędzie Rady Ministrów jednostka
zarządzająca programami PHARE, w sposób niewystarczający nadzorowała wykorzystanie
środków pomocowych na współpracę transgraniczną. Odpowiedni nadzór utrudniała
w szczególności praktyka nieokreślania terminów rozpoczęcia zadań w umowach
zawieranych przez instytucje realizujące poszczególne kontrakty, co powodowało m.in.
opóźnienia w uzyskiwaniu środków pomocowych z Unii na rozwój współpracy
transgranicznej w Polsce.
Aktywność organów rządowej administracji centralnej w dziedzinie realizacji
zobowiązań podjętych przez Polskę we wspomnianej wyżej Europejskiej Konwencji
Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi,
skoncentrowała

się

na

tworzeniu

rozwiązań

instytucjonalnych

na

szczeblu

międzypaństwowym i międzyrządowym. Tworzenie wspólnych komisji, do których zadań
należało

koordynacja

i

stymulowanie

współpracy

transgranicznej

na

szczeblu

międzyrządowym okazało się procesem czasochłonnym z przyczyn organizacyjnych, często
niezależnych od strony polskiej.
Podstawowym problemem był towarzyszący od początku współpracy transgranicznej
w Polsce brak odpowiednich rozwiązań organizacyjnych po stronie administracji centralnej,
polegających na przede wszystkim wyznaczeniu jednego ośrodka koordynacyjnego o jasno
określonych kompetencjach.
Nie została określona właściwość poszczególnych organów centralnej administracji
rządowej

w

dziedzinie

realizacji

zobowiązań

przyjętych

przez

stronę

polską

w ww. Konwencji Ramowej. Sytuację tę częściowo poprawiło wejście w życie, w dniu
1 października 1996 r., ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych
organach rządowej administracji ogólnej. Art. 10 ust. 1 pkt. 7 tej ustawy uprawniał
wojewodów do współpracy z właściwymi organizacjami innych państw w dziedzinie
współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej na zasadach
określonych przez Ministra Spraw Zagranicznych. Administracja centralna nie stworzyła
ponadto rozwiązań prawno-organizacyjnych zapewniających samorządowym oraz rządowym
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władzom

lokalnym

systematyczny

dopływ

danych

przydatnych

we

współpracy

transgranicznej.
Brak odpowiednich uregulowań prawnych w dziedzinie współpracy transgranicznej
utrudniał również praktyczną działalność koordynacyjną Urzędu Rady Ministrów
i Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych.

Powołane

w

celu

koordynacji

współpracy

transgranicznej komórki organizacyjne MSZ (Wydział Współpracy Transgranicznej) oraz
URM

(Departament Współpracy Transgranicznej) funkcjonowały w warunkach braku

jasnego podziału kompetencji oraz reguł współdziałania w ramach tej współpracy, a także
ich współdziałania z wojewodami i władzami samorządowymi.
URM i MSZ nie dysponowały odpowiednio udokumentowanymi informacjami
dotyczącymi współpracy prowadzonej przez władze lokalne i regionalne. Dotyczyło to
bieżącej informacji o działalności euroregionów, w tym prac nad ich powstawaniem, oraz
tekstów większości umów, zawieranych na szczeblu lokalnym z zagranicznymi partnerami
współpracy transgranicznej. W ocenie NIK, brak tak podstawowych informacji uniemożliwiał
skuteczną realizację zobowiązań przyjętych przez stronę polską w ww. Konwencji, a także
rzeczywiste koordynowanie przez administrację centralną współpracy transgranicznej.
Problemy koordynacyjne występowały również na szczeblu poszczególnych
województw. Dotyczyły współdziałania oraz wymiany informacji pomiędzy terenowymi
organami rządowej administracji ogólnej, władzami samorządowymi oraz euroregionami.
Wśród

stwierdzonych

przygotowanie

przyczyn

merytoryczne

tego

stanu

pracowników

rzeczy

urzędów

dominowało
wojewódzkich,

niewystarczające
brak

szkoleń

dotyczących realizowanych zadań oraz częsta rotacja kadr.
Wobec braku uregulowań określających formy i kierunki działań administracji
rządowej wspierających i ułatwiających współpracę transgraniczną prowadzoną przez władze
lokalne oraz zapewniających przejrzysty podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi
organami, jednoznaczna ocena tych działań była niemożliwa. W tej sytuacji, przy
formułowaniu ocen badanych kwestii, ustalenia uzyskane w toku postępowania kontrolnego
wsparte zostały dodatkowo wynikami badań ankietowych. Wskazywano w nich przede
wszystkim na następujące problemy ograniczające rozwój współpracy transgranicznej:
• niewystarczająca drożność systemu przejść granicznych, w szczególności ich liczba
i przepustowość oraz niewystarczający w stosunku do rosnących potrzeb stopień rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej,
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• w przypadku województw wschodnich - niedobór instytucjonalnych zabezpieczeń i ułatwień
wymiany handlowej z krajami sąsiedzkimi,
• w przypadku województw zachodnich - problemy z realizacją złożonych i czasochłonnych
procedur związanych z pozyskiwaniem środków z funduszu PHARE.
• niewystarczający

dostęp do informacji dotyczących m.in. polityki zagranicznej Państwa

w odniesieniu do współpracy transgranicznej, możliwości potencjalnych partnerów
gospodarczych oraz przepisów prawnych obowiązujących w krajach sąsiednich,
• brak uregulowań, które określałyby kompetencje i zadania wojewodów oraz gmin w sferze
kontaktów transgranicznych.

*

*

*

W świetle ustaleń kontrolnych NIK uznała, że podstawowym warunkiem
usprawnienia współpracy transgranicznej realizowanej przez polską administrację rządową i
polskie organy samorządowe, byłoby uregulowanie rządzących tą współpracą zasad, w
dwóch podstawowych dziedzinach:
• w dziedzinie rozwiązań prawno-organizacyjnych, decydującej o podziale uprawnień
i obowiązków realizatorów współpracy transgranicznej szczebla centralnego i lokalnego,
o sposobie koordynacji ich działań oraz o rodzaju i zakresie działań administracji centralnej
wspierających aktywność władz lokalnych;
• w systemie finansów publicznych, które powinny zapewniać przejrzystość sposobu
wykorzystywania środków na współpracę transgraniczną, tzn. przede wszystkim środków
z budżetu państwa, budżetów gmin oraz środków pomocowych.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, udział administracji rządowej we współpracy
transgranicznej powinien odbywać się w zgodzie z zasadami sformułowanymi w odniesieniu
do całej polityki regionalnej Rządu w Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
29 marca 1996 r. w sprawie polityki regionalnej państwa. Oznaczałoby to konieczność
podjęcia w skali całej administracji rządowej działań na rzecz:
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• sprecyzowania kompetencji poszczególnych jej organów w dziedzinie współpracy
transgranicznej, szczególnie w odniesieniu do zobowiązań przyjętych przez Polskę
w Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami
i władzami terytorialnymi,
• ustalenia szczegółowych zasad wspierania i ułatwiania przez właściwe organy centralne
działań prowadzonych w ramach współpracy transgranicznej przez organy samorządu
terytorialnego oraz terenowe organy rządowej administracji ogólnej. Zasady te powinny
umożliwiać dokładny podział zadań i przypisanie odpowiedzialności za ich wykonanie,
co wymaga:
- identyfikacji potrzeb informacyjnych administracji terenowej i władz samorządowych
uczestniczących we współpracy transgranicznej oraz ustanowienia reguł systematycznej i
pełnej wymiany odpowiednich informacji,
- pozyskiwania za pośrednictwem placówek zagranicznych pozostających w dyspozycji
Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych

oraz

Ministerstwa

Gospodarki

(biura

radców

handlowych) informacji przydatnych dla rozwoju współpracy transgranicznej,
• poprawy stopnia wykorzystywania środków pomocowych w ramach programów PHARE
wspierających współpracę transgraniczną, co wymaga:
- wypracowania sprawniejszego systemu współfianansowania z budżetu państwa projektów
PHARE związanych ze współpracą transgraniczną,
- efektywniejszego nadzoru ze strony administracji centralnej nad prawidłowością i celowością
poszczególnych kontraktów w ramach ww. projektów,
• podjęcia

rozwiązań

organizacyjnych

i

prawnych,

umożliwiających

skuteczne

współfinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie współpracy transgranicznej ze środków
pochodzących z różnych źródeł oraz regularnego monitoringu i ewaluacji zastosowanych
instrumentów rozwoju i efektów uruchomionych środków.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych podjęto następujące działania:
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• Minister Spraw Zagranicznych wydał 10 czerwca 1997 r. zarządzenie w sprawie zasad
współpracy transgranicznej i międzynarodowej współpracy międzyregionalnej prowadzonej
przez wojewodów, które przewiduje m.in., że koordynacja w sprawach związanych z
zawieraniem przez wojewodów umów w tym zakresie należy do kompetencji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
• kierując się potrzebą utrzymywania stałych kontaktów z administracją terenową, Minister
Spraw Zagranicznych powołał Pełnomocnika ds. Współpracy z Organami Rządowej
Administracji Ogólnej i Samorządowych Władz Terenowych,
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapoczątkowało regularne spotkania informacyjne
z wojewodami, przewodniczącymi sejmików samorządowych i władzami euroregionów,
a także robocze spotkania tematyczne,
• wniosek dotyczący intensyfikacji potrzeb informacyjnych administracji terenowej i władz
samorządowych uczestniczących we współpracy transgranicznej - jest częściowo realizowany
poprzez udział przedstawicieli MSZ w komisjach międzyrządowych, spotkaniach i
kontaktach z wojewodami oraz w imprezach transgranicznych.
Wyniki kontroli przestrzegania przez Ministra Spraw Zagranicznych przepisów
prawnych w zakresie kwalifikacji pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej
zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny przestrzegania
przepisów określających kwalifikacje pracowników służby dyplomatycznej, zatrudnianych
w MSZ i placówkach zagranicznych, zasad kwalifikowania pracowników do pracy
w placówkach i odbywania praktyk przedwyjazdowych.
Była to pierwsza kontrola w resorcie spraw zagranicznych dotycząca zasad
zatrudniania pracowników dyplomatycznych, konsularnych, administracyjno-finansowych
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówkach zagranicznych. Określone
przepisami wymagania co do kwalifikacji zawodowych pracowników, liczne zmiany na
stanowiskach, wynikające z rotacyjnego czteroletniego okresu pracy zagranicą, ponad 1000
etatów objętych rotacją, pozyskiwanie do pracy w placówkach pracowników spoza resortu
spraw zagranicznych, uzasadniało podjęcie ww. kontroli.
Kontrola została przeprowadzona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

351

*

*
Ministrowie Spraw Zagranicznych nie przestrzegali w pełni przepisów prawnych

dotyczących

kwalifikacji

pracowników

dyplomatyczno-konsularnych,

określonych

rozporządzeniami Rady Ministrów. Przepisy te, wydane kilka lat wcześniej, częściowo straciły
swoją aktualność i nie zostały dostosowane do obowiązujących innych przepisów prawnych.
Kwalifikacje kadry dyplomatyczno-konsularnej zatrudnionej w MSZ nie w pełni odpowiadały
wymaganym przepisom.
Zatrudnianie pracowników w MSZ i placówkach zagranicznych regulowały
rozporządzenia Rady Ministrów z 24 marca 1983 r., z 3 września 1984 r. oraz zarządzenie
nr 12 Ministra Spraw Zagranicznych z 31 grudnia 1988 r. określające kwalifikacje zawodowe
wymagane od osób zatrudnianych w MSZ na stanowiskach dyplomatyczno-konsularnych.
W latach 1995-1996 z zatrudnionych w MSZ pracowników dyplomatycznokonsularnych 4% nie spełniało wymogów odnośnie wykształcenia, 39% osób posiadało
krótszy staż pracy niż wymagany, w 64% brakowało w aktach personalnych dokumentów
potwierdzających znajomość języków obcych.
Dokumentacja personalna pracowników dyplomatyczno-konsularnych skierowanych
do pracy w placówkach zagranicznych wykazała, że 1% z nich nie posiadało wymaganego
wykształcenia, 11% nie posiadało wymaganego stażu pracy, 40% osób nie posiadało w
aktach dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych.
Z grupy pracowników administracyjno-finansowych zatrudnionych w placówkach na
stanowiskach dyplomatycznych lub konsularnych, 19% osób nie posiadało wymaganego
wykształcenia, 5% nie miało wymaganego stażu pracy, 10% pracowników posiadało
udokumentowaną znajomość jednego języka obcego, zamiast wymaganego potwierdzenia
znajomości dwóch języków, a 38% osób nie udokumentowało znajomości języków obcych.
W

MSZ

prowadzona

była

lista

pracowników

w dyspozycji

Departamentu

Personalnego. Lista obejmowała głównie pracowników powracających z placówek i urlopów
bezpłatnych. Zasady prowadzenia listy i warunki umieszczania tam pracowników nie zostały
określone w MSZ. Większość pracowników umieszczona na liście była zatrudniona
w Ministerstwie, a trzy osoby pobierały wynagrodzenie nie świadcząc pracy.
W

MSZ

stosowane

pracy w placówkach

były

zagranicznych

różne
na

zasady

kwalifikowania

stanowiskach

kandydatów

do

dyplomatyczno-konsularnych

i administracyjno-finansowych. Do 1994 r. zakwalifikowanie kandydata następowało na
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podstawie decyzji Ministra Spraw Zagranicznych. Natomiast w latach 1995-1996 rotacja kadr
odbywała się na podstawie zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych, określających na dany
rok tryb postępowania w zakresie kwalifikowania do pracy. W ocenie NIK ustalony przez
Ministra w zarządzeniach tryb postępowania był w pełni przestrzegany. Były również
przestrzegane przepisy zarządzenia nr 7 Ministra Spraw Zagranicznych z 15 maja 1991 r.
w sprawie praktyk przedwyjazdowych pracowników skierowanych do pracy w polskich
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych oraz innych placówkach
podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
W

MSZ

występowały

trudności

z

pozyskaniem

pracowników

do służby

dyplomatyczno-konsularnej, posiadających kwalifikacje określone przepisami. Działania
Ministerstwa w kierunku zainteresowania pracą w placówkach zagranicznych pracowników
innych ministerstw i urzędów centralnych nie przyniosło zadowalających efektów.
Spowodowane to było niskim poziomem wynagrodzeń, nieadekwatnym do wysokich
wymagań kwalifikacyjnych. Warunki ekonomiczne nie stwarzały dostatecznej zachęty do
podejmowania pracy w służbie zagranicznej.

*

*

*

W wyniku kontroli wskazano na potrzebę realizacji następujących wniosków:
- ponowne uregulowanie przez Radę Ministrów praw i obowiązków pracowników służby
dyplomatyczno-konsularnej,
- dokonanie przez Ministra Spraw Zagranicznych przeglądu i uaktualnienia wydanych przez
siebie aktów normatywnych,
- przestrzegania przepisów dotyczących wymagań w zakresie kwalifikacji pracowników służby
dyplomatyczno-konsularnej,
- określenie podstaw prawnych prowadzenia listy pracowników pozostających w dyspozycji
MSZ, w tym kryteriów umieszczania na niej pracowników, czasu pozostawania w dyspozycji
i wysokości wynagrodzenia,
- podjęcie przez MSZ działań w kierunku stworzenia korzystniejszych warunków pracy
i kształcenia dla pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej.

*

*

*

*
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Z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK wynika, że Minister Spraw Zagranicznych
przyjął do realizacji wszystkie wnioski wynikające z kontroli.
Wyniki kontroli działalności instytutów polskich za granicą nadzorowanych przez
Ministra Spraw Zagranicznych
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
działalności instytutów polskich za granicą oraz nadzoru Ministra Spraw Zagranicznych nad
funkcjonowaniem tych placówek. Kontrolą objęto organizację działania instytutów polskich
za granicą, ich gospodarkę finansową oraz realizację zadań programowych, a także nadzór
Ministra Spraw Zagranicznych w tym zakresie.
Kontrola została przeprowadzona w instytutach polskich w Londynie, Moskwie,
Pradze, Sztokholmie, Wiedniu oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Łącznie

skontrolowano 6 jednostek.

*

*
W ocenie NIK, Minister Spraw Zagranicznych organizował bieżącą działalność

instytutów polskich za granicą i sprawował nadzór nad ich działaniami w sposób prawidłowy.
Nieprawidłowości w działaniu MSZ stwierdzono w zakresie tworzenia podstaw prawnych dla
funkcjonowania instytutów. Niektóre instytuty pracowały bowiem w oparciu o nieaktualne
regulacje prawne, natomiast w ogóle nie zostały określone w przepisach zasady
dysponowania i rozliczania się instytutów ze środków uzyskanych od sponsorów. Krytyczne
uwagi Izby dotyczyły działalności handlowej i gospodarczej prowadzonej przez instytuty
polskie w Pradze i Moskwie.
Wydatki budżetowe na działalność instytutów polskich za granicą wyniosły w 1995 r.
8.546 tys. zł (plan - 8.844 tys. zł), a w okresie 3 kwartałów 1996 r. - 7.182 tys. zł (plan roczny
- 10.064 tys. zł). W poszczególnych instytutach wydatki te ukształtowały się w 1995 r.
w granicach 250-400 tys. zł w 4 placówkach, 450-800 tys. zł w 7 placówkach oraz powyżej
1 mln zł w 2 placówkach. W okresie 3 kwartałów 1996 r. wydatki te wahały się od
200 -300 tys. zł w 2 placówkach, 300-600 tys. zł w 9 placówkach oraz powyżej 900 tys. zł
w 2 instytutach.
Badania kontrolne wykazały, że instytuty prowadziły gospodarkę finansową na ogół
prawidłowo. Nie przekroczono wyznaczonych przez MSZ limitów wydatków budżetowych
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na działalność. Stwierdzono jednak przypadki nieprzestrzegania wymogów formalnych przy
wydatkowaniu oraz sporządzaniu i akceptacji dowodów księgowych.
Niektóre instytuty polskie za granicą (w Pradze, Moskwie, Wiedniu i Sztokholmie)
korzystały z pomocy finansowej udzielanej przez sponsorów krajowych i zagranicznych.
Możliwość korzystania z tej pomocy była usankcjonowana zarządzeniami Ministra Spraw
Zagranicznych dotyczącymi utworzenia, struktury organizacyjnej i zakresu działania
poszczególnych instytutów. Natomiast Minister Spraw Zagranicznych nie określił zasad
dysponowania i rozliczania się instytutów ze środków uzyskanych od sponsorów,
co powodowało powstawanie nieprawidłowości w ich wykorzystaniu. Nieprawidłowość
w tym zakresie stwierdzono w IP w Sztokholmie. Polegała ona na braku dokumentów
stwierdzających wydatkowanie tych środków.
Instytuty polskie za granicą - w ramach przydzielonych środków budżetowych wykonywały prawidłowo swoje podstawowe zadania: upowszechnianie wiedzy o Polsce,
popularyzowanie dorobku kultury i nauki polskiej, przyczynianie się do rozwoju współpracy
między Polską a państwami przyjmującymi. Właściwe też były formy realizacji tych zadań.
Dla popularyzacji dorobku kultury i nauki polskiej instytuty organizowały imprezy promujące
literaturę, muzykę, sztuki plastyczne, film i teatr a także naukę polską. W 1995 r. instytuty
zorganizowały ponad 800 tego rodzaju imprez. W imprezach uczestniczyło od kilkudziesięciu
do stukilkudziesięciu osób zarówno z miejscowej Polonii jak i obywateli państw
przyjmujących, co sprzyjało nawiązywaniu kontaktów i współpracy z państwami
przyjmującymi. Ponadto instytuty prowadziły biblioteki i czytelnie. Systematycznie też były
organizowane i prowadzone kursy języka polskiego.
Krytyczne uwagi kontroli dotyczyły działalności handlowej i gospodarczej
prowadzonej przez instytuty polskie w Pradze i Moskwie. Działalność ta w kontrolowanych
jednostkach prowadzona była z naruszeniem umów międzyrządowych dotyczących tworzenia
i działalności tych placówek. Stwierdzono, że Instytut Polski w Pradze upoważniony jedynie
do sprzedaży dóbr kultury, rozszerzył samowolnie asortyment sprzedawanych artykułów na
towary komercyjne (m.in. obuwie, wyroby dziewiarskie). Instytut ten przyjmował do sklepu
towary, które nie zostały poddane odprawie celnej. Natomiast Instytut Polski w Moskwie
podjął w 1994 r. działalność gospodarczą (wynajem pomieszczeń), chociaż zgodnie z umową
międzyrządową mógł prowadzić wyłącznie sprzedaż dóbr kultury.
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Stwierdzono nieprawidłowości w działaniu MSZ, w zakresie tworzenia podstaw
prawnych dla funkcjonowania instytutów polskich za granicą i ich organizacji. Ustalono, że
Minister Spraw Zagranicznych od 1 września 1994 r. do 22 listopada 1996 r. nie określił
zadań dla Departamentu Promocji i Informacji. Uwagi w trakcie kontroli dotyczyły również
aktualnej regulacji prawnej instytutów polskich za granicą. Spośród 15 instytutów, 3 instytuty
(w Londynie, Sztokholmie i Wiedniu) działały w oparciu o nieaktualne zarządzenia Ministra
Spraw Zagranicznych, 1 instytut (w Paryżu) - bez zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych,
a 3 instytuty (w Bratysławie,

Moskwie i Pradze) na podstawie nieaktualnych umów

i porozumień międzyrządowych.
Problemem w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania instytutów polskich za granicą
były braki kadrowe. W grudniu 1996 r. faktyczne zatrudnienie pracowników etatowych
i ryczałtowych było niższe w porównaniu do planu odpowiednio o 16% i 24%.

*

*

*

Uwzględniając ustalenia kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wniosła do Ministra Spraw
Zagranicznych o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości, a w szczególności o realizację następujących wniosków pokontrolnych:
- znowelizowanie zarządzeń dotyczących działalności i struktury organizacyjnej instytutów
polskich za granicą, a także opracowanie i wydanie zarządzenia regulującego zasady
działalności Instytutu Polskiego w Paryżu;
- dokonanie przeglądu umów międzyrządowych dotyczących tworzenia i działania instytutów
polskich za granicą w celu dostosowania ich ustaleń do aktualnych celów i zadań instytutów;
- wyegzekwowanie od dyrektorów instytutów polskich opracowania organizacyjnych
regulaminów wewnętrznych instytutów;
- opracowanie i wdrożenie jednolitych zasad dysponowania dewizowym funduszem na
działalność programową w instytutach, w tym dyscyplinujących dyrektorów instytutów
w zakresie wydatkowania środków;
- opracowanie zasad korzystania z pomocy sponsorów na działalność programową instytutów
oraz dokumentowania i rozliczania uzyskanych środków;
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- wykorzystanie we wszystkich jednostkach ustaleń i wniosków pokontrolnych Inspektoratu
Służby Zagranicznej MSZ z przeprowadzonych kontroli celem eliminowania powtarzających
się nieprawidłowości.
W celu usprawnienia organizacji i bieżącej działalności instytutów polskich za granicą
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do dyrektorów instytutów objętych kontrolą m.in. o:
• opracowanie lub aktualizację zakresów obowiązków pracowników instytutów (IP
w Sztokholmie, IP w Wiedniu),
• uporządkowanie gospodarki materiałowej i inwentarzowej (IKP w Londynie),
• opracowanie systemu ewidencji i gromadzenia dokumentów dotyczących działalności
instytutu oraz zasad współpracy z innymi jednostkami, zwłaszcza z ambasadą RP oraz
sponsorami (IP w Sztokholmie),
• przestrzeganie obowiązujących zasad klasyfikacji wydatków na działalność programową oraz
zasad gospodarności i celowości w dysponowaniu środkami budżetowymi i środkami
uzyskanymi od sponsorów (IP w Sztokholmie),
• planowanie zadań programowych z odpowiednim zabezpieczeniem ich realizacji poprzez
wcześniejsze uzgodnienia z twórcami i wykonawcami (IP w Moskwie),
• przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowości i skorygowanie błędnych zapisów
księgowych (IP w Moskwie).

*

*

*

*

Z odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne NIK wynika, że Minister Spraw
Zagranicznych oraz kierownicy jednostek kontrolowanych przyjęli do realizacji wszystkie
wnioski pokontrolne. Minister Spraw Zagranicznych w ramach realizacji wniosków m.in.:
• znowelizował zarządzenia dotyczące działalności i struktury organizacyjnej instytutów,
• opracował i wydał zarządzenie regulujące zasady działalności Instytutu Polskiego w Paryżu,
• wyegzekwował od dyrektorów instytutów opracowanie regulaminów wewnętrznych
instytutów,
• opracował zasady korzystania z pomocy sponsorów na działalność programową instytutów.
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9) Ochrona środowiska i budownictwo

Wyniki kontroli realizacji przez gminy zadań w zakresie ochrony środowiska
Celem kontroli podjętej przez Izbę z własnej inicjatywy była ocena działań
realizowanych przez gminy w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
zadań, mających na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska, powstających w wyniku
zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców gminy.
Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła dotychczas kontroli w przedmiotowym
zakresie.
Kontrolę przeprowadzono w 117 jednostkach, zlokalizowanych na terenie
31 województw. Badaniami kontrolnymi objęto 63 zarządy gmin oraz 54 podmioty, którym
gminy przekazały do realizacji zadania własne, związane z zaopatrzeniem w wodę,
usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz zapewnieniem czystości, utylizacją
odpadów komunalnych oraz utrzymaniem wysypisk tych odpadów. Spośród ogółu
skontrolowanych gmin: 6 stanowiły duże gminy miejskie (zamieszkałe przez ponad 100 tys.
ludności), 11 średnie gminy miejskie (o liczbie mieszkańców powyżej 40 tys. do 100 tys.)
oraz 46 gminy małe (liczące do 40 tys. mieszkańców), z tego 17 gmin miejskich oraz 29 gmin
miejsko-wiejskich.

*

*
Wyniki kontroli wykazały szereg nieprawidłowości w realizacji przez gminy zadań

w zakresie ochrony środowiska. Dotyczyły one zwłaszcza: braku dostatecznego nadzoru
sprawowanego przez zarządy gmin nad podmiotami, którym powierzały w zarząd obiekty
infrastruktury

komunalnej

i

przekazały

realizację

zadań

ochrony

środowiska,

niezadowalającej realizacji obowiązku sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska, eksploatacji komunalnych ujęć wody.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym do
zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności
zadania te obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,
a także takie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczane są do ochrony
środowiska. Należy tu wymienić m.in.: sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
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kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzymywania czystości i porządku, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
W objętych kontrolą 63 gminach zróżnicowane były organizacyjno-prawne formy
wykonywania zadań własnych gmin z zakresu ochrony środowiska.
W 4 gminach zadania te w całości realizowane były przez zarządy gmin we własnym
zakresie, w dalszych 4 zarządy gmin wykonywały we własnym zakresie część zadań, resztę
przekazując do wykonania podmiotom o różnym statusie prawnym. Natomiast w pozostałych
55 skontrolowanych gminach, realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywały
podmioty, którym gminy przekazały je wraz z posiadaną infrastrukturą techniczną w tym
zakresie.
Zarządy gmin sprawowały niedostateczny nadzór nad podmiotami, którym powierzyły
w zarząd obiekty infrastruktury komunalnej i przekazały realizację zadań ochrony
środowiska. W 23 skontrolowanych gminach nie prowadzono kontroli tych podmiotów,
ograniczając nadzór nad nimi do przyjmowania okresowych sprawozdań z ich działalności
statutowej i finansowej.
Mimo braku ustawowego obowiązku sporządzania przez gminy programowoprzestrzennych koncepcji ochrony środowiska, zawierających docelowe kierunki rozwiązania
tych problemów na terenie gminy, stanowiących podstawę ich planowania i realizacji
w sposób uporządkowany, koncepcje te posiadało 13 spośród 59 zbadanych gmin.
W 16 gminach zadania ochrony środowiska podejmowano na podstawie, zatwierdzanych
przez rady gmin, programów i projektów branżowych oraz harmonogramów realizacji.
W blisko połowie skontrolowanych gmin brak było omawianych koncepcji lub programów,
a zadania ochrony środowiska realizowane były często w sposób przypadkowy.
Podejmowano je głównie w zależności od potrzeby i możliwości finansowych. Stanowiło to
przyczynę nieprawidłowego rozwiązywania problemów, związanych z ochroną środowiska,
zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Powodowało to wzrost stopnia
zagrożenia gleby i wód oraz nie pozwalało realizować etapowo docelowych wieloletnich
planów ochrony środowiska.
W sposób niezadowalający realizowany był przez organy gmin obowiązek
sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na
terenie objętym właściwością tych organów. Planowych kontroli w tym zakresie nie
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prowadzono w 18 spośród 50 poddanych analizie gmin (tj. 36%). W 32 gminach
wykonujących kontrole, prowadzono je także przy udziale straży miejskich (gminnych).
Stwierdzono nieprawidłowości, związane z eksploatacją komunalnych ujęć wody,
zarówno w kontrolowanych gminach jak i podmiotach, którym przekazano je do eksploatacji.
W 23 na 58 przeanalizowanych gmin blisko 43% posiadanych ujęć wody
eksploatowanych było bez pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, natomiast w 26 gminach
prawie 49% ujęć użytkowano bez pozwoleń wodnoprawnych na eksploatację urządzeń.
Blisko 1/3 poddanych analizie podmiotów nie posiadało pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wód dla ok. 37% posiadanych ujęć oraz pozwoleń wodnoprawnych na eksploatację
urządzeń dla ok. 59% ujęć.
Ponadto w 14 na 33 przeanalizowane gminy oraz w 15 spośród skontrolowanych
podmiotów nie dotrzymywano warunków pozwoleń wodnoprawnych eksploatowanych ujęć
wody.
W skontrolowanych gminach stwierdzono znacznie wyższy stopień zapewnienia wody
z sieci ogólnodostępnej w porównaniu do poziomu ich skanalizowania. Przyrost długości
sieci wodociągowej był ponad 3-krotnie wyższy od przyrostu długości sieci kanalizacyjnej.
Na koniec 1996 r. stopień zwodociągowania zbadanych gmin wahał się od 21,7% do
100%. Pełne zwodociągowanie stwierdzono w 11 gminach, natomiast żadna z objętych
kontrolą gmin nie była w pełni skanalizowana.
Stwierdzono niski stopień wykorzystania zdolności przepustowych oczyszczalni
ścieków w kontrolowanych gminach, w tym najnowszych przekazanych do eksploatacji
w latach 1991-1996. W 11 zbadanych gminach dużych i średnich wahał się on w zakresie
40%-76,2%. Natomiast w 21 na 30 zbadanych gmin małych, (tj. 70%) nie przekraczał on
50%, z tego w 3 wynosił poniżej 20%. Analiza wykorzystania zdolności przepustowych 66
nowych oczyszczalni ścieków, oddanych do eksploatacji w latach 1991-1996 wykazała, że 33
z nich, tj. 50%, wykorzystywana była poniżej 50% swoich zdolności przepustowych.
Na koniec badanego okresu spośród 91 eksploatowanych w gminach oczyszczalni ścieków,
dla 11 nie posiadano pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków, natomiast dla 21
brak było wymaganych pozwoleń na eksploatację urządzeń, a 8 oczyszczalni nie spełniało
warunków, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Podobnie 5 spośród 41 podmiotów
eksploatujących komunalne oczyszczalni ścieków nie posiadało pozwoleń wodnoprawnych,
a 15 dalszych nie przestrzegało warunków, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.
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Występowały nieprawidłowości w przekazywaniu wojewodom niezbędnych danych
do naliczania opłat za szczególne korzystanie z wód oraz w regulowaniu należności z tego
tytułu. Dotyczyły one 10 podmiotów oraz 3 gmin, objętych kontrolą. Stwierdzone
uszczuplenia z tytułu zaniżonych lub nieuregulowanych opłat, stanowiących dochody
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły ok. 35,2 tys. zł.
Na koniec 1996 r. - 58 spośród skontrolowanych gmin posiadało łącznie
93 składowiska odpadów komunalnych. W pozostałych 5 gminach (w grupie małych gmin)
brak było zorganizowanych wysypisk tych odpadów.
Stwierdzono brak lub mało efektywne działania gmin, zmierzające do tworzenia
wysypisk lokalnych lub innych skutecznych form zorganizowanego składowania, usuwania
i likwidacji odpadów. Wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia w działalności gmin
w zakresie likwidacji miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych tzw. „dzikich”
wysypisk. Ustalono jednak, że w badanym okresie w 45 zbadanych gminach liczba „dzikich”
wysypisk zmalała o ponad połowę, z 457 na początku 1994 r. do 195 na koniec 1996 r.
Stwierdzone w trakcie kontroli gmin oraz podmiotów eksploatujących obiekty
infrastruktury komunalnej nieprawidłowości w eksploatacji ujęć wody, oczyszczalni ścieków
oraz składowisk odpadów komunalnych, świadczyły o braku nadzoru organów gmin w tym
zakresie.
W kontrolowanych gminach stwierdzono niepełne rozpoznanie w zakresie niskich
źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (kotłownie lokalne, warsztaty
produkcyjno-usługowe, gospodarstwa domowe, itp.) oraz związanej z tym uciążliwości dla
środowiska. Na przeanalizowane 44 gminy w blisko 1/3 stwierdzono brak rozeznania w ww.
zakresie jak i kompleksowych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy sytuacji. Pomimo
tego w latach 1994-1996 praktycznie we wszystkich zbadanych gminach podejmowane były
działania, prowadzące do ograniczenia uciążliwości, powodowanej emisją zanieczyszczeń
z tych obiektów. Wystąpiły także niekorzystne tendencje rezygnacji - z przyczyn
ekonomicznych - z gazu dla celów grzewczych w gminach i powrotu do stosowania węgla,
przy tym najtańszych i zarazem najgorszych jego sortymentów.
W 1996 r. w 27 spośród 63 skontrolowanych gmin realizowane były inwestycje
z zakresu ochrony środowiska. Łączne nakłady poniesione w 1996 r. na realizację ww.
inwestycji wyniosły 47.458,5 tys. zł. W ponad połowie gmin realizujących omawiane
inwestycje stwierdzono nieprawidłowości, związane z przygotowaniem ich do realizacji,
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z realizacją oraz nadzorem gmin nad ich przebiegiem. Stwierdzone uszczuplenia w budżetach
samorządowych z tego tytułu wyniosły łącznie 154,2 tys. zł.
Część środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wydatkowana została niezgodnie z przeznaczeniem, na realizację zadań niezwiązanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
Analiza wydatków gminnych funduszy wykazała nieprawidłowości w 8 spośród
62 przeanalizowanych gmin. Łączna kwota wydatków, poniesionych na cele niezwiązane
z ochroną środowiska i gospodarką wodną wyniosła 10.323,5 tys. zł, stanowiąc blisko 7%
ogółu wydatkowanych środków w okresie lat 1994-1996.
Stwierdzono też brak aktywności gmin w kreowaniu dochodów gminnych funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pozostających wyłącznie w gestii gmin tj. z tytułu
opłat i kar za wycinanie drzew i krzewów, wskazujący na znamiona niegospodarności
w większości skontrolowanych gmin.
Niedostateczne środki finansowe w poszczególnych gminach, a także korzyści
z realizacji wspólnych przedsięwzięć, powodowały podejmowanie wspólnych działań dla
rozwiązywania problemów w zakresie ochrony środowiska w sąsiadujących gminach
w oparciu o porozumienia komunalne i związki międzygminne.
Mimo korzystnych zmian, jakie nastąpiły w kontrolowanych gminach w zakresie:
- programowania ochrony środowiska,
- realizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków,
- zmniejszenia liczby kotłowni węglowych i zastąpienia ich olejowymi lub gazowymi,
gminy nie prowadziły kompleksowej polityki ochrony środowiska w systemie zintegrowanym
z działaniami resortów i kierunkami polityki państwa w tym zakresie.

*

*

*

Niezależnie od konieczności wykonania wniosków, przyjętych przez skontrolowane
jednostki, NIK stwierdziła potrzebę podjęcia działań o charakterze generalnym, a
mianowicie:
Rozważenia przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu wprowadzenia do obowiązującego prawa zmian lub
uzupełnień:
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• w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska:
- wprowadzić obowiązek sporządzania przez gminy programu ochrony środowiska,
- wprowadzić przepis, upoważniający Ministra OŚZNiL do opracowania szczegółowych zasad
prowadzenia i dokumentowania przez organy administracji samorządowej kontroli
przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska na terenie objętym ich
właściwością,
- przedstawić nowe zasady podziału środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz
kar za nieprzestrzeganie wymagań w tym zakresie na rzecz gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w gminach, uwzględniające zmniejszenie obecnie
występujących dysproporcji w dochodach poszczególnych gminnych funduszy,
- wprowadzić obowiązek zatwierdzania corocznie przez rady gminy planu przychodów
i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
• w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym:
- wprowadzić obowiązek opracowywania przez gminy - w ramach studium uwarunkowań i
kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy - programowo-przestrzennych koncepcji
ochrony środowiska, stanowiących wytyczną programowania działań gminy w tym zakresie.
Zdaniem

Najwyższej

Izby

Kontroli,

w

ramach

prowadzonych

działań

dostosowawczych, dotyczących ochrony środowiska w Polsce do wymogów Unii
Europejskiej niezbędne jest uwzględnienie przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa omawianej problematyki w części za którą odpowiadają organy
gminy. Powinien on przedstawić zadania docelowe, etapową ich realizację oraz utworzyć
ośrodki doradcze (m.in. na bazie istniejących resortowych placówek naukowo-badawczych),
które prowadziłyby szkolenie oraz udzielały niezbędnej pomocy.
Minister Finansów - na wniosek Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z uwzględnieniem opinii wojewodów - powinien rozważyć możliwość
wprowadzenia zróżnicowanych regionalnie cen gazu, ustalając niższe ceny na obszarach
o bardzo wysokim zanieczyszczeniu powietrza w obszarach specjalnie chronionych (tereny
uzdrowisk, ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków
krajobrazowych).
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NIK uznała, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powinien spowodować
uzupełnienie instrukcji do sprawozdania M-06 z wodociągów i kanalizacji w części
dotyczącej ujednolicenia w skali kraju metodyki określania strat wody w sieci.
Wojewodowie powinni zintensyfikować działalność kontrolną w szczególności
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo wodne przez użytkowników komunalnych
ujęć wody i oczyszczalni ścieków w gminach w zakresie posiadania i przestrzegania
pozwoleń wodnoprawnych.
Regionalne izby obrachunkowe - w ramach prowadzonych kontroli gospodarki
finansowej gmin oraz przy opiniowaniu wniosków w sprawie absolutorium - powinny
zwracać szczególną uwagę na gospodarowanie środkami gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
Zarządy gmin biorąc pod uwagę niezadowalający stan środowiska w Polsce, w celu
prawidłowej realizacji zadań własnych w tym zakresie, powinny m.in.:
• rozważyć opracowanie i przyjęcie przez rady gmin gminnych programów ochrony
środowiska,
• rozważyć utworzenie - jako ciała doradczego przy radzie gminy - komisji ochrony
środowiska,
• zintensyfikować działalność na rzecz pozyskiwania środków gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, w tym bezwzględnie przestrzegać obowiązku naliczania
opłat i wymierzania kar za wycinanie drzew i krzewów,
• uporządkować pilnie istniejącą gospodarkę wodno-ściekową poprzez doprowadzenie do
właściwego wykorzystania zainstalowanych urządzeń do oczyszczania ścieków,
• rozbudowę lub budowę sieci wodociągowej prowadzić z równoczesną budową kanalizacji
i oczyszczania ścieków,
• w ramach prowadzonego nadzoru oddziaływać na podmioty zaopatrujące mieszkańców
w wodę w celu ograniczenia strat wody w sieciach,
• przystąpić do tworzenia gminnych lub międzygminnych składowisk odpadów komunalnych
oraz doprowadzić do całkowitej likwidacji „dzikich” wysypisk”.

*

*

*

*
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Realizując wnioski pokontrolne NIK
• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zobowiązał się, że wystąpi
do:
- Prezesa GUS o rozważenie możliwości ujmowania w sprawozdaniach M-06 dotyczących
zużycia wody na cele technologiczne, pozycji „straty wody”,
- wojewodów o wzmocnienie nadzoru nad organami administracji samorządowej w zakresie
prawidłowego sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego i zgodnego z
wymogami ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska prowadzenia gospodarki wodnościekowej na terenach gmin.

• Wojewodowie zobowiązali się, że podejmą działania dotyczące:
- przeprowadzenia weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych,
- kontroli podmiotów korzystających ze środowiska jak i realizujących inwestycje ochrony
środowiska oraz kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- zintensyfikowania, we współpracy z WIOŚ kontroli w zakresie posiadania i przestrzegania
przez użytkowników ujęć wody i oczyszczalni ścieków, pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wody, eksploatację ujęć wody i oczyszczalni ścieków oraz odprowadzanie ścieków,
- zwiększenia efektywności prowadzonych kontroli,
- współpracy z gminami w zakresie aktualizacji list jednostek organizacyjnych i osób
fizycznych zobowiązanych do wnoszenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze
środowiska,
- realizacji obowiązków związanych z naliczaniem opłat za korzystanie z wód i gospodarcze
korzystanie ze środowiska, w tym wyrywkowych kontroli rzetelności podawanych danych do
naliczania opłat za korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków,
- uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
• Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że poleci Wojewódzkim Inspektorom
Ochrony Środowiska, aby bardziej systemowo podchodzili w przeprowadzonych kontrolach
do spraw ochrony środowiska w gminach.
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• Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska zobowiązali się do:
- podjęcia współpracy i inicjowania wspólnie z organami gmin działań kontrolnych w zakresie
ochrony środowiska,
- zintensyfikowania kontroli w jednostkach eksploatujących ujęcia wody pitnej, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów,
- zwracania

uwagi

na

przestrzeganie

zasad

wynikających

z

gminnych

planów

zagospodarowania przestrzennego,
- kierowania do wiadomości zarządów gmin wydawanych jednostkom organizacyjnym
zarządzeń pokontrolnych.
• Regionalne Izby Obrachunkowe podejmą działania związane z poszerzeniem programu
kompleksowych kontroli gospodarki finansowej gmin o tematykę związaną z przychodami i
rozchodami gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z ich
tworzeniem i prawidłowością wydatkowania.
• Przewodniczący

dwóch

Wojewódzkich

Sejmików

Samorządowych

przekazali

„Informację ...” do Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Wojewódzkich Sejmików
Samorządowych do szczegółowego przeanalizowania i sformułowania wniosków dla
samorządów w aspekcie kompleksowego programu ekologicznego.

Wyniki kontroli realizacji wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska przez
organy samorządu terytorialnego
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny pod
względem legalności, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez organy gmin
w celu zmniejszenia uciążliwości i degradującego wpływu ścieków i odpadów komunalnych
na środowisko.
Kontrolę przeprowadzono na terenie województwa kieleckiego i województwa
tarnobrzeskiego, w 8 urzędach miast i gmin, 5 komunalnych zakładach wodociągów
i kanalizacji, 6 komunalnych zakładach utrzymania czystości i składowania odpadów.

*

*
Zdaniem NIK, przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez komunalne

jednostki organizacyjne dokonujące poboru wód podziemnych i wykonujące zadania związane
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z usuwaniem i oczyszczaniem ścieków oraz z usuwaniem i składowaniem odpadów było
niedostateczne, a działania podejmowane przez organy gmin, mimo organizacji usług
usuwania odpadów komunalnych, a także aktywnego inwestowania w infrastrukturę
oczyszczania ścieków - niewystarczające dla zapewnienia ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniem ściekami i odpadami komunalnymi.
Komunalne zakłady wodociągów i kanalizacji dokonywały poboru wód podziemnych
i eksploatowały urządzenia do ujmowania wody w znacznej mierze niezgodnie
z podstawowymi zasadami prawa wodnego, dopuszczającymi szczególne korzystanie z wód
i eksploatację

urządzeń

wodnych

wyłącznie

na

podstawie

ważnych

pozwoleń

wodnoprawnych. Spośród 18 zbadanych ujęć wód podziemnych tylko w 3 przypadkach
zakłady komunalne pobierały wodę i eksploatowały urządzenia wodne na podstawie
pozwoleń wodnoprawnych ważnych w pełnym przedziale czasu objętym kontrolą.
Czas trwania poboru wód podziemnych i/lub eksploatacji urządzeń wodnych bez
wymaganych prawem pozwoleń wodnoprawnych obejmował okres od sześciu miesięcy do
sześciu lat. Fakty te świadczyły o uchybieniu spoczywającej na zarządzających zakładami
powinności

zapewnienia

zgodnego

z

prawem

funkcjonowania

zakładów

oraz

o niedostatecznej staranności w sprawowaniu nadzoru przez zarządy gmin i właściwe organy
przedsiębiorstw i spółek komunalnych korzystających z wód nad przestrzeganiem prawa
wodnego.
Ustawowy obowiązek zapobiegania nieuzasadnionym stratom wody był realizowany
w zakładach objętych kontrolą w zakresie ograniczonym do usuwania awarii wodociągowych
i niezbędnych konserwacji urządzeń wodnych.
Zaledwie jeden zakład opracował i wdrażał program minimalizacji strat wody
w sieciach wodociągowych. W wyniku realizacji części założeń tego programu w latach
1994-1995 straty wody uzdatnionej ograniczono do 13%.
Inne podstawowe obowiązki związane z dokonywaniem poboru wód podziemnych,
wynikające z samej ustawy - Prawo wodne, jak i zasadnicze warunki korzystania z wód
określone w udzielonych zakładom pozwoleniach wodnoprawnych zostały w znacznej mierze
dopełnione przez większość objętych kontrolą komunalnych zakładów wodociągów
i kanalizacji.
Tereny ochrony bezpośredniej 18 spośród 21 studni wchodzących w skład 13 ujęć
wód podziemnych poddanych oględzinom w toku kontroli oraz urządzenia służące do
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ujmowania wody były utrzymane zgodnie z wymogami prawa oraz w należytym stanie
technicznym i sanitarnym.
W grupie 18 ujęć wód podziemnych, objętych kontrolą strefy ochronne 7 ujęć, które
ustanowiono przed 31 grudnia 1991 r. to jest przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r.
w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody, nie zostały dostosowane
do wymogów określonych w rozporządzeniu, mimo upływu wyznaczonego terminu z dniem
31 grudnia 1996 r.
Ustawowa norma zakazująca składowania w strefach ochronnych ujęć wody odpadów,
które mogą zanieczyszczać wody została naruszona w jednym przypadku.
Objęte kontrolą komunalne zakłady wodociągów i kanalizacji stale lub okresowo nie
przestrzegały podstawowych wymogów ochrony wód, wprowadzając do wód ścieki i (lub)
eksploatując urządzenia oczyszczalni bez pozwoleń wodnoprawnych oraz zanieczyszczając
wody ściekami nie odpowiadającymi wymaganym warunkom.
Zarządy wszystkich gmin objętych kontrolą realizowały inwestycje służące ochronie
wód przed zanieczyszczeniem ściekami bytowo-gospodarczymi.
Udział środków własnych gmin w finansowaniu inwestycji był zgodny z wymogami
prawa, odpowiadając zasadom określonym w art. 21 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 grudnia
1993 r. o finansowaniu gmin.
Zarządy miast i gmin, podejmujące inwestycje budowy oczyszczalni ścieków
począwszy od 1990 r., spełniły materialno-prawne wymogi związane z fazą przygotowania
inwestycji, uzyskując decyzje właściwych organów w sprawach: ustalenia lokalizacji
inwestycji, pozwolenia na budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego uprawniającego do
wprowadzania do wód ścieków oczyszczonych i wykonania urządzeń zabezpieczających
wody przed zanieczyszczeniem.
Dotacje z budżetu państwa na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji zostały
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Nierzetelność zarządów gmin w dopełnieniu powinności inwestorskich, prowadzącą
do naruszenia prawa budowlanego stwierdzono w dwu przypadkach.
Efekty ekologiczne inwestycji oddanych do użytku polegały na:
- poddaniu procesom oczyszczania ścieków uprzednio nie oczyszczanych,
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- zwiększeniu udziału ścieków oczyszczanych wobec ogólnej ilości ścieków dopływających do
oczyszczalni w wyniku wzrostu przepustowości urządzeń oczyszczalni,
- zmniejszeniu ładunków zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód w stopniu
odpowiadającym wskaźnikom określonym w pozwoleniach wodnoprawnych lub w stopniu
przewyższającym założone efekty oczyszczania w następstwie zastosowania nowszych
technologii.
Komunalne zakłady wodociągów i kanalizacji objęte kontrolą, w większości rzetelnie
i w określonych przepisami prawa terminach, sporządziły i przekazały wojewodom
informacje stanowiące podstawę do ustalenia opłat za pobór wód podziemnych oraz
wprowadzanie ścieków do wód.
Opłaty za szczególne korzystanie z wód zostały w większości przypadków
uregulowane z dotrzymaniem ustawowego terminu zapłaty.
Status prawny 6 spośród 14 składowisk odpadów komunalnych objętych kontrolą,
w tym jedynie 2 spośród 10 obiektów oddanych do użytku przed 1990 r. został uregulowany
w sprawach ustalenia lokalizacji i wydania pozwolenia na budowę.
W odniesieniu do żadnego z objętych kontrolą składowisk, oddanych po wejściu
w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony
środowiska przed odpadami (to jest po dniu 5 listopada 1980 r.), nie dopełniono powinności
uzyskania decyzji organu nadzoru urbanistyczno-budowlanego w sprawie wyznaczenia
składowiska. Tymczasem przedmiotem tej decyzji było określenie warunków i wymagań
zapewniających w szczególności ochronę środowiska oraz interesy właścicieli, zarządców
i użytkowników nieruchomości sąsiadujących ze składowiskiem.
Żaden z objętych kontrolą zarządów gmin ani też kierowników zakładów
komunalnych, przejmując założone w latach 1968 - 1985 składowiska odpadów bez
dokumentacji świadczącej o zgodności z prawem ich lokalizacji, budowy i eksploatacji, nie
zadbał o wyjaśnienie rzeczywistego statusu prawnego składowiska, a w razie stwierdzenia
bezprawności budowy bądź użytkowania obiektu - o doprowadzenie do legalizacji tegoż
użytkowania w trybie przewidzianym w prawie budowlanym.
Spośród 14 składowisk objętych kontrolą jedynie 4 obiekty, oddane do użytku
w latach 1992 - 1995, zostały wyposażone w urządzenia i instalacje zabezpieczające wody
i gleby przed zanieczyszczeniem.
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Brak wyposażenia w urządzenia i instalacje zabezpieczające wody i gleby przed
zanieczyszczeniem w przypadku 8 lub nieadekwatność tego wyposażenia w przypadku 2
spośród 10 objętych kontrolą składowisk oddanych do użytku w latach 1968-1989,
uniemożliwiał lub znacznie utrudniał zapewnienie właściwej ochrony środowiska przed
degradacją produktami rozkładu odpadów.
Bezprawna lokalizacja i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych całkowicie
pozbawionych urządzeń służących ochronie środowiska lub zaniechanie rozpoznania
warunków hydrogeologicznych podłoży składowisk zlokalizowanych i wybudowanych na
podstawie decyzji właściwych organów, skutkowały wadliwym położeniem składowisk
w granicach obszarów :
- Głównych

Zbiorników

Wód

Podziemnych

Wymagających

Szczególnej

Ochrony

(5 składowisk),
- charakteryzujących się najtrudniejszymi warunkami hydrogeologicznymi i najmniejszymi
zasobami wód podziemnych, które występują w jednej warstwie wodonośnej o znaczeniu
użytkowym (2 składowiska).
Choć oceny wpływu składowisk na środowisko nie zostały opracowane w przypadku
12 spośród 14 obiektów objętych kontrolą, to lokalizacja tych składowisk, brak urządzeń
ochronnych oraz budowa geologiczna warstw wodonośnych w Kieleckiem i Tarnobrzeskiem,
pozwalały wnioskować, że wody te podlegały zanieczyszczeniu produktami rozkładu
odpadów.
Oceny wpływu na środowisko opracowane tylko dla dwu składowisk wykazały,
że naruszenia porządku prawnego w trakcie lokalizacji, budowy i eksploatacji składowisk
skutkowały zanieczyszczeniem wód podziemnych produktami rozkładu odpadów w stopniu
kilku-, kilkunasto- lub kilkudziesięciokrotnie przekraczającym najwyższe dopuszczalne
normy dla wód pitnych. Ładunki zanieczyszczeń zawartych w wodach podziemnych
występujących w podłożach tych składowisk były nawet kilku- lub kilkunastokrotnie wyższe
od wskaźników ustalonych dla wód powierzchniowych I klasy czystości.
Wyposażenie komunalnych zakładów utrzymania czystości i składowania odpadów
w specjalistyczne pojazdy do transportu odpadów oraz sprzęt do plantowania i formowania
odpadów było niedostateczne, co ujemnie wpływało na poprawność wykonywania zadań
związanych z usuwaniem i składowaniem odpadów.
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Komunalne odpady niebezpieczne, były gromadzone i składowane wraz z frakcjami
organicznymi i innymi kategoriami odpadów bytowo-gospodarczych.
Ten stan rzeczy był konsekwencją charakterystycznego nie tylko dla gmin
i województw objętych kontrolą, lecz dla całego kraju braku koniecznych systemowych
rozwiązań organizacyjnych, jak i braku urządzeń do selektywnego gromadzenia
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Surowce wtórne w drodze selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do powtórnego
wykorzystania odzyskiwano w jednej gminie spośród objętych kontrolą, natomiast segregację
odpadów w celu wyodrębnienia niektórych surowców wtórnych prowadziły na terenach
składowisk trzy zakłady komunalne.
Powierzchnia

zajmowanych

przez

składowiska

gruntów

objętych

pracami

rekultywacyjnymi oraz rodzaj tych prac były nieadekwatne dla zapewnienia rzeczywistej
rekultywacji gruntów, zwłaszcza zaś dla powstrzymania procesu degradacji wód
podziemnych produktami rozkładu odpadów, postępującej także po zakończeniu użytkowania
składowisk.
Stwierdzono, iż kontrole przeprowadzone przez rady i zarządy gmin oraz dokonywana
na ich podstawie ocena działalności komunalnych osób prawnych nie uwzględniały natomiast
kwestii przestrzegania przez zakłady przepisów o ochronie środowiska, w szczególności:
działania na podstawie ważnych pozwoleń wodnoprawnych, uzyskania pozwoleń na
użytkowanie składowisk odpadów komunalnych czy też dopełnienia określonych
w pozwoleniach warunków i zobowiązań służących ochronie środowiska.
Sprawowanie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem ściekami i odpadami
komunalnymi należało uznać za niewystarczające. Organy gmin nie wykonywały bowiem
w dostatecznym stopniu służących temu celowi kompetencji, co nie odpowiada zasadzie
rzetelnego działania organów administracji publicznej.

W ograniczonym zakresie wykorzystywane były kompetencje organów gmin do
kontroli przestrzegania i stosowania przepisów normujących wymogi ochrony środowiska
przed zanieczyszczeniem ściekami i odpadami komunalnymi w większości gmin,
a w przypadku 2 gmin pozostały całkowicie nie wykorzystane.
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Zarządy miast i gmin objęte kontrolą przeznaczyły środki gminnych funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z prawem na cele wskazane w art. 88 ustawy
o ochronie środowiska, przede wszystkim na zadania inwestycyjne służące ochronie wód
i powietrza.
W roku 1994 zarządy 4, zaś w 1995 zarządy 5 gmin spośród objętych kontrolą nie
finansowały żadnych wydatków ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska
w pierwszej mierze ze względu na znikomą wartość kwot zgromadzonych na rachunkach tych
funduszy.
Źródła wpływów funduszy objętych kontrolą nie stanowiły dochody, do naliczania
i pobierania których właściwe są organy gmin to jest opłaty za usuwanie drzew i krzewów
oraz kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia i za niszczenie lub
uszkadzanie roślinności.
Wyjątkiem w tej mierze była jedna gmina, która w 1994 r. dokonała naliczenia za
usunięcie drzew w wysokości 18.382 zł.
Stwierdzono, iż jedynie burmistrzowie 3 gmin dopełnili obowiązek wynikający
z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska obowiązki, tj. przedstawienia do
zatwierdzenia radzie gminy zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu
ochrony środowiska oraz ogłoszenia tego zestawienia w ogólnie dostępnym miejscu w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie.

*

*

*

Wyniki kontroli wskazywały, że w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony
środowiska przed szkodliwym wpływem ścieków i odpadów komunalnych niezbędne było:
• podjęcie przez kierowników komunalnych zakładów wodociągów i kanalizacji działań
umożliwiających złożenie do właściwych wojewodów wniosków w sprawie dostosowania
stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1991 r. do wymogów
określonych w rozporządzeniu z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref
ochronnych źródeł i ujęć wody;
• wykonywanie przez organy nadzoru urbanistyczno-budowlanego kompetencji służących
zapewnieniu wykonania i użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami
ochrony środowiska w celu ograniczenia niezgodnego z prawem wprowadzania ścieków
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komunalnych do wód lub do gruntów z nieruchomości wyposażonych w niewłaściwie
wykonane lub niewłaściwie użytkowane zbiorniki bezodpływowe;
• sprawowanie przez organy gmin ochrony wód w drodze wykorzystania kompetencji,
wynikających z postanowień art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo
wodne oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie ochrony środowiska przed odpadami;
• doprowadzenie przez zarządy gmin użytkowania składowisk odpadów komunalnych
założonych bezprawnie bądź z naruszeniem prawa do stanu zgodnego z prawem;
• podjęcie przez zarządy gmin działań umożliwiających wyłączenie z eksploatacji składowisk
odpadów komunalnych, których bezprawna lub niezgodna z prawem lokalizacja i całkowity
brak wyposażenia w urządzenia zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniem
uniemożliwiały dopełnienie wymogów ochrony środowiska niezbędnych dla legalizacji
użytkowania tych obiektów;
• projektowanie i wykonywanie na gruntach składowisk wyłączonych z eksploatacji, zabiegów
rekultywacyjnych umożliwiających rzeczywiste przywrócenie równowagi przyrodniczej,
zwłaszcza zaś powstrzymanie postępującej po zamknięciu składowisk degradacji wód
podziemnych;
• sprawowanie przez organy gmin i właściwe organy komunalnych osób prawnych nadzoru nad
przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w działalności komunalnych jednostek
organizacyjnych wykonujących zadania związane z zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i
oczyszczaniem ścieków oraz usuwaniem i składowaniem odpadów;
• wykonywanie przez organy gmin kompetencji do naliczania i pobierania opłat za usuwanie
drzew i krzewów oraz kar za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia.

*

*

*

*

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, realizując wniosek
pokontrolny

NIK,

przeprowadził

kontrolę

funkcjonowania

składowiska

odpadów

komunalnych w Suchowoli oraz zarządzeniem pokontrolnym zobowiązał Burmistrza Miasta
i Gminy Chmielnik do usunięcia nieprawidłowości w eksploatacji składowiska oraz do
podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, wskazując
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w uzasadnieniu na nieuregulowany status prawny składowiska, jak i prawdopodobieństwo
niewłaściwej jego lokalizacji. Nadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął
postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za składowanie odpadów komunalnych
w miejscu na ten cel nie przeznaczonym.
Kierownik Urzędu Rejonowego w Jędrzejowie, wszczął postępowanie dowodowe,
w wyniku którego ustalił wykonanie bez pozwolenia na budowę robót budowlanomontażowych na gruntach składowiska odpadów komunalnych w Borszowicach, będącym
własnością Miasta i Gminy Sędziszów. W oparciu o zebrane dowody kierownik Urzędu
Rejonowego nakazał w drodze decyzji dokonanie rozbiórki budowli wzniesionych bez
pozwolenia na budowę oraz w drodze postanowienia nałożył obowiązek wykonania oceny
technicznej budynku wzniesionego w 1993 r. bez wymaganego pozwolenia.

Wyniki kontroli realizacji przez organy administracji rządowej i samorządowej zadań
związanych z ochroną wód podziemnych
Celem tej kontroli podjętej z inicjatywy NIK było dokonanie oceny: przestrzegania
przepisów

o

ochronie

wód

podziemnych;

racjonalnego

gospodarowania

wodami

podziemnymi; rekonstrukcji ujęć wód podziemnych, a także likwidacji nieczynnych otworów
wiertniczych.
Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała dotychczas kompleksowej kontroli
w powyższym zakresie.
Kontrola przeprowadzona została w 273 jednostkach na obszarze 36 województw.
Badaniami kontrolnymi objęto działalność Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, 30 wojewodów, 15 wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,
16 państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, 30 kierowników urzędów
rejonowych oraz 61 zarządów gmin. Kontrolę przeprowadzono również w 5 regionalnych
zarządach gospodarki wodnej, 55 zakładach wodociągowych, 48 zakładach przemysłowych
i 10 kopalniach.

*

*
Podejmowane w ostatnich latach działania przez administrację rządową wszystkich

szczebli oraz administrację gmin były niedostateczne dla realizacji zadań związanych

374
z ochroną zasobów wód podziemnych. Brak odpowiednich przedsięwzięć organizacyjnoekonomicznych, nieadekwatne do potrzeb nadzór i kontrola sprzyjały utrzymywaniu
negatywnych zjawisk w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wód
podziemnych, racjonalnego gospodarowania wodami podziemnymi, rekonstrukcji ujęć wód
podziemnych, a także likwidacji nieczynnych studni. Zadania określone w ustawie o ochronie
i kształtowaniu środowiska, ustawie Prawo wodne oraz ustawie Prawo geologiczne i górnicze
w zakresie wód podziemnych nie były w pełni realizowane.
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska w art. 21 stanowi, że wody podziemne
i obszary ich zasilania podlegają szczególnej ochronie, a ustawa Prawo wodne w art. 42 ust.
1, że zasoby wód podziemnych przeznaczone są przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb
ludności. Ustalenia kontroli wskazały na występowanie nieprawidłowości.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie doprowadził do
stworzenia systemowych rozwiązań prowadzących do oszczędnego gospodarowania
zasobami wód podziemnych i ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w drodze decentralizacji
zarządzania poprzez przejście na zlewniowy system gospodarowania wodą, urealnienia opłat,
ograniczenia wykorzystania wód podziemnych dla celów przemysłowych, przeznaczenia ich
dla ludności, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, o czym stanowią zawarte
w punkcie 26 kierunki działań Polityki Ekologicznej Państwa, przyjętej przez Sejm w 1991 r.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie sporządzał
wymaganych w art. 49 Prawa geologicznego i górniczego corocznych, krajowych bilansów
zasobów kopalin i wód podziemnych w części dotyczącej dyspozycyjnych zasobów wód
podziemnych. Minister nie podjął również, w porozumieniu z GUS, inicjatywy w zakresie
skorygowania instrukcji w sprawie corocznego bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie ustalił - zgodnie
z art. 54 Prawa wodnego - trybu i warunków szczególnego korzystania z zasobów wód
dorzecza lub jego części, obejmującego wszystkie zakłady zainteresowane eksploatacją tych
wód, w oparciu o bilanse wodne oraz programy gospodarowania zasobami wodnymi, ochrony
wód i ochrony przeciwpowodziowej.
Utworzone, w trybie art. 19 ust. 4 i 5 Prawa wodnego, przez Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa regionalne zarządy gospodarki wodnej nie
posiadały jednolitych metodyk warunkujących opracowanie bilansów zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz warunków korzystania z wód dorzecza o których
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mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 4 zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa w sprawie utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, mimo obowiązku
wynikającego z art. 26 ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, nie określił
w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji i zasad funkcjonowania państwowego
monitoringu środowiska. Monitoring regionalny i lokalny wód podziemnych realizowany był
w ograniczonym zakresie. Badania kontrolne przeprowadzone w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska wykazały, że mimo przyjęcia przez MOŚZNiL założeń państwowego
monitoringu środowiska projekty regionalnych monitoringów wód podziemnych opracowano
dla 29 województw. Dla pozostałych 20 województw projektów nie wykonano.
W 12 województwach poddanych analizie, w których nie prowadzono monitoringu
regionalnego, stopień przygotowania do jego wprowadzenia był zróżnicowany. Jak wynika
z informacji zasięgniętej - w trybie art. 29 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w Państwowym Instytucie Geologicznym, wyniki badań monitoringowych w sieciach
regionalnych i lokalnych w skali kraju nie były zbierane, analizowane i udostępniane.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz wojewodowie
nie sporządzali okresowych analiz dotyczących faktycznego poboru wód podziemnych oraz
ich jakości. Prawo wodne nie zobowiązuje ani Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, ani wojewodów do rejestracji i bilansowania tych ilości; Minister
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nie wystąpił z odpowiednią
inicjatywą legislacyjną.
Z kontroli przeprowadzonej w 30 urzędach wojewódzkich wynika, że w 11 z nich
wojewodowie nie dysponowali pełnymi danymi dotyczącymi gospodarowania zasobami wód
podziemnych, nie posiadali informacji o ilości zadysponowanych w pozwoleniach
wodnoprawnych wód w stosunku do wielkości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych,
w 13

urzędach

nie

posiadali

danych

dotyczących

ilości

wód

przyznanych

do

zagospodarowania w pozwoleniach wodnoprawnych, w 12 - natomiast nie znali faktycznego
poboru wód podziemnych przez podmioty.
Wojewodowie oraz kierownicy urzędów rejonowych w sposób ograniczony korzystali
z możliwości ustanawiania stref ochronnych wód podziemnych wynikającej z art. 59 Prawa
wodnego. Wojewodowie, upoważnieni do ustanawiania stref ochronnych ujęć wody - na
wniosek zakładu lub PIS - ograniczali się głównie do ustanawiania stref ochronnych
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bezpośrednich, a strefy ochronne pośrednie ustanawiali sporadycznie. Kierownicy wszystkich
kontrolowanych urzędów rejonowych, upoważnieni do ustanawiania z urzędu stref
ochronnych źródeł, nie wyznaczali ich w ogóle. Z 16 skontrolowanych Państwowych
Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych tylko jeden wystąpił z wnioskiem o ustanowienie
strefy ochronnej dla jednego ujęcia wody do picia. Na skontrolowanych 55 zakładów
wodociągowych w 12-tu, tj. 21,8%, stwierdzono nieprzestrzeganie warunków związanych
z ustanowionymi strefami ochrony bezpośredniej dla 104 ujęć. Na skontrolowanych 48
zakładów przemysłowych w 31, tj. 64,6%, nie przestrzegano warunków ustalonych w
decyzjach o strefach ochronnych. Powyższe zaniedbania oceniono jako naruszenie zasad
rzetelności i gospodarności.
W 26 województwach, na 30 skontrolowanych, eksploatowano bez pozwoleń
wodnoprawnych 6.285 ujęć wód podziemnych tj. 27% wszystkich zewidencjonowanych
w tych województwach, 19% użytkowników ujęć wód podziemnych prowadziło ich
eksploatację w oparciu o pozwolenia wodnoprawne wydane na czas nie oznaczony, przed
1 stycznia 1975 r., tj. przed wejściem w życie Prawa wodnego. W 25 zakładach
wodociągowych - na 55 skontrolowanych - eksploatujących 567 ujęć wód podziemnych
stwierdzono brak pozwoleń wodnoprawnych dla 378. W 17 zakładach przemysłowych - na 48
skontrolowanych - korzystano ze 148 studzien bez pozwoleń wodnoprawnych. Również
3 kopalnie z 10 skontrolowanych nie posiadały wymaganych pozwoleń wodnoprawnych.
Było to niezgodne z art. 20 i art. 53 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego i stanowiło wykroczenie
z art. 126 Prawa wodnego. Wojewodowie nie podejmowali działań kontrolnych w zakresie
korzystania z wód podziemnych zgodnie z warunkami pozwoleń wodnoprawnych, w tym
także w stosunku do podmiotów posiadających pozwolenia na czas nie oznaczony. Było to
niezgodne z art. 91 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie naliczania opłat za pobór wód
podziemnych i ściągania należności z tego tytułu. Z powodu braku informacji
o eksploatowanych ujęciach wód podziemnych ośmiu spośród 30 skontrolowanych
wojewodów nie objęło opłatami za korzystanie z wód podziemnych podmiotów należących
do sektora rolniczego.
Wojewodowie w stosunku do 27 zakładów wodociągowych przyjęli niższe ilości
pobieranej wody do naliczenia opłat o 40% do 60% ogólnej ilości pobieranej wody,
w związku z przyjęciem do obliczeń wody sprzedanej przez zakłady, a nie faktycznie
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pobranej. Stwierdzone uszczuplenia w urzędach wojewódzkich z tytułu nieprawidłowego
naliczania opłat wyniosły ca 100 tys.zł.
W informacjach składanych wojewodom do naliczenia opłat, w 27 zakładach
wodociągowych, zaniżono ilość pobranej wody. Uszczuplenie środków funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej z tego tytułu, w 11 zakładach, wyniosło ca 435 tys.zł.
Siedem z 48 skontrolowanych zakładów przemysłowych, w informacjach składanych
wojewodom, zaniżyło ilość zużytej wody na cele produkcyjne a zwiększyło na cele socjalnobytowe uzyskując obniżenie wielkości opłat. Uszczuplenie z tego tytułu, w sześciu zakładach,
wyniosło w badanym okresie ca 423 tys. zł.
Dwunastu wojewodów spośród 30 objętych kontrolą, wydawało decyzje o opłatach za
pobór wód z opóźnieniem od 3 do 9 miesięcy, w skrajnych przypadkach nawet z rocznym
opóźnieniem z naruszeniem art. 35 kpa. Były to działania nierzetelne i niegospodarne.
Zaległości z tytułu opłat za pobór wód podziemnych na koniec 1995 r. w 20 urzędach
wojewódzkich wynosiły 11.766.377 zł i były mniejsze o 1.833.635 zł, tj. o 14%
w porównaniu z 1994 r. Z tego kwoty objęte egzekucją na koniec 1995 r. wynosiły
3.898.917 zł i były niższe w porównaniu z 1994 r. o 18%.

W

skontrolowanych

zakładach

stwierdzono

nieprawidłowości

w

zakresie

gospodarowania wodami podziemnymi, tj. nieprzestrzegania warunków określonych
w pozwoleniach wodnoprawnych. W 6 zakładach wodociągowych na 55 skontrolowanych
dyrekcje tych zakładów dopuściły się do nierzetelnego prowadzenia ksiąg eksploatacji.
Zapisy w nich były niezgodne z raportami dobowymi. W 15 zakładach stwierdzono
niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych ujęć. Na

48 skontrolowanych zakładów

przemysłowych w 11 pobór wód przekraczał wielkości określone w pozwoleniach
wodnoprawnych, w 16 stwierdzono zły stan techniczny studzien, a wojewodowie nie
skorzystali z art. 32 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego umożliwiającego cofnięcie lub ograniczenie
pozwolenia wodnoprawnego. W 5 zakładach nie dokonywano pomiarów ilości pobieranej
wody, w 21 nie odczytywano wielkości dobowego poboru wody, w 21 nie prowadzono
pomiarów zwierciadła wody w studniach, co było niezgodne z § 4 zarządzenia Ministra
Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji ujęć wód
podziemnych.
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W 61 gminach eksploatujących 444 ujęcia wód podziemnych wynikało, że w 37
gminach eksploatowano 180 ujęć bez pozwoleń wodnoprawnych. W 3 urzędach gmin
stwierdzono uszczuplenia wpłat na fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w wysokości około 187 tys. zł. W planach zagospodarowania przestrzennego 18 gmin
naniesiono tylko część istniejących ujęć wód, a w 16 - strefy ochronne ujęć wód
podziemnych; w żadnej z 61 gmin w istniejących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego nie zaznaczono obszarów zasilania poziomów wodonośnych. Działania te
stanowiły naruszenie art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz
art. 48 Prawa geologicznego i górniczego.
W dwóch przypadkach NIK wystąpiła do Kolegium ds. Wykroczeń z zawiadomieniem
o ujawnionych faktach korzystania z wód podziemnych bez wymaganych pozwoleń
wodnoprawnych. W obu przypadkach Kolegium ds. wykroczeń wymierzyło kary w wys.
300 zł i 110 zł kierownikom kontrolowanych zakładów oraz obciążyło ich kosztami
postępowania.
Kontrola dotycząca racjonalnej gospodarki zasobami wód podziemnych na wszystkich
szczeblach administracji rządowej i samorządowej prowadzona była w ograniczonym
zakresie. Służby Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
przeprowadzające kontrole wojewodów nie uwzględniały tematyki wód podziemnych.
Dziewięciu wojewodów na 30 objętych kontrolą, nie kontrolowało użytkowników wód
podziemnych

w

zakresie

dotrzymywania

warunków

zawartych

w

pozwoleniach

wodnoprawnych, a dalszych trzech przeprowadzało kontrole tylko sporadycznie. Kierownicy
30 urzędów rejonowych nie przeprowadzali kontroli zakładów eksploatujących wody
podziemne. Z 61 gmin objętych badaniem tylko w 10 stwierdzono przeprowadzanie kontroli
zakładów eksploatujących ujęcia wód podziemnych.

*

*

*

NIK stwierdziła potrzebę przygotowania i uchwalenia nowej ustawy Prawo wodne.
Ustawa z 1974 r. była wielokrotnie aktualizowana, jednak w dalszym ciągu nie jest
dostosowana do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych i ustrojowych, nie jest także
spójna z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz ustawą Prawo geologiczne
i górnicze. Podjęte działania w tym zakresie nie przyniosły rezultatów.
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Przedłożony w 1995 r. przez Rząd projekt nowej ustawy Prawo wodne został w dniu
6 lutego 1997 r. odrzucony przez Sejm głównie z powodu niedostosowania jego treści do
wymagań Unii Europejskiej. W tej sytuacji Minister Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa opracował, a Rząd w dniu 19 lutego 1997 r. przedłożył Sejmowi
pilny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne zawierający zmiany w odniesieniu do
niektórych artykułów obowiązującego Prawa. Sejm w dniu 9 kwietnia 1997 r. uchwalił w/w
ustawę. Wprowadzone zmiany dotyczyły także zagadnień związanych z ochroną zasobów
wód podziemnych, będących przedmiotem niniejszej kontroli NIK. Część wniosków
wynikających z kontroli, wskazujących na konieczność dokonania zmian obowiązujących
przepisów Prawa wodnego znalazła swoje odzwierciedlenie w znowelizowanej wersji
omawianej ustawy, uchwalonej przez Sejm po zakończeniu kontroli.
Wnioski te dotyczyły:
• wprowadzenia zapisu o gospodarowaniu wodami podziemnymi na obszarach zlewni
hydrograficznych - w art. 5 wprowadzony został

zapis: „Państwo prowadzi racjonalną

gospodarkę zasobami wód powierzchniowych i podziemnych realizowaną na obszarach
zlewni hydrograficznych, zwanych dalej „dorzeczami”;
• wprowadzenia obowiązku ochrony zbiorników wód podziemnych - art. 59 przewiduje zapis:
„Zbiorniki wód podziemnych są chronione przez ustanawianie, na koszt Skarbu Państwa,
obszarów ochronnych”;
• wprowadzenia obowiązku ustanawiania przez wojewodów stref ochronnych źródeł oraz ujęć
wód podziemnych - w art. 59 ust. 3 wprowadzono zapis „Strefy ochronne źródeł ustanawia
wojewoda, a strefy ochronne ujęć wody - organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody”;
• wprowadzenia zapisu, że strefa ochronna ujęcia wody zawsze urządzana jest na koszt
użytkownika ujęcia wody - art. 59 ust. 4 przewiduje, że „Ustanawia się z urzędu strefy
ochronne źródeł na koszt wojewody oraz ujęć wody na koszt zakładu”;
• wprowadzenia obowiązku opłat za szczególne korzystanie z wód bez względu na formę
własności gruntu, w którym znajduje się woda podziemna - w art. 56 ust. 1 wprowadzone
zostało nowe brzmienie: „za szczególne korzystanie z wód, a także za korzystanie ze
stanowiących własność państwa urządzeń wodnych pobiera się opłaty”;
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• ustanowienia terminu względem którego wygasają bezterminowe pozwolenia wodnoprawne art. 132a ust. 1 przewiduje: „Pozwolenia wodnoprawne wydane przed dniem 1 stycznia 1975
r., wygasają z dniem 31 grudnia 2000 r.”.
Niezależnie od już wprowadzanych zmian w nowelizowanej ustawie Prawo wodne
oraz konieczności wykonania wniosków, przyjętych przez skontrolowane jednostki, NIK
stwierdziła potrzebę pilnego podjęcia działań o charakterze generalnym, a mianowicie:
Podjęcia przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
kolejnej inicjatywy legislacyjnej w celu wprowadzenia do obowiązującego prawa dalszych
zmian i uzupełnień, bądź w przypadku redakcji nowej wersji Prawa wodnego uwzględnienia
następujących wniosków m.in.:
• wprowadzenia

definicji

źródła

jako

samoczynnego,

powierzchniowego

przejawu

występowania wód podziemnych, wobec różnych jego definicji w aktach niższej rangi;
• upoważnienia wojewodów do wydawania warunkowych pozwoleń wodnoprawnych na pobór
wód podziemnych z określeniem warunków ich wydania;
• określenia sankcji finansowych za brak pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
podziemnych;
• wprowadzenia możliwości unieruchomienia zakładu przez wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska z powodu braku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód
podziemnych;
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powinien:
• wydać rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji i zasad funkcjonowania
państwowego monitoringu wód podziemnych uwzględniającego monitoring regionalny
i lokalny na podstawie upoważnienia z art. 26 ustawy o PIOŚ; po niezbędnych zmianach
ustawowych dotyczących nałożenia na podmioty gospodarcze obowiązku w zakresie
rejestracji i pomiarów wód podziemnych oraz przekazywania danych do państwowego
monitoringu;
• podjąć działania w celu przygotowania systemowych rozwiązań dotyczących opłat za
szczególne korzystanie z wód oraz podwyższenie stawek dla zakładów usługowoprodukcyjnych nie będących zakładami produkcji artykułów spożywczych i farmaceutyków;
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• wprowadzić

obowiązek

rejestracji

przez

wojewodów

poboru

wód

podziemnych

i bilansowania ilości i jakości tych wód;
• sporządzać okresowe analizy gospodarowania wodami podziemnymi w skali kraju.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska - zdaniem NIK - powinien:
• doprowadzić do zwiększenia ilości i efektywności kontroli w zakresie gospodarowania
wodami podziemnymi, prowadzonych przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;
Wojewodowie powinni m.in.:
• stworzyć bieżąco aktualizowaną ewidencję podmiotów gospodarczych posiadających
i prowadzących eksploatację ujęć wód podziemnych oraz objąć je należnymi z tego tytułu
opłatami;
• spowodować

zwiększenie

ilości

kontroli

w

zakresie

przestrzegania

pozwoleń

wodnoprawnych przez użytkowników wód podziemnych oraz nakładania i egzekwowania kar
za korzystanie z wody bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z naruszeniem
warunków w nim zawartych;

*

*

*

*

• Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zobowiązał się do:
- wydania polecenia pilnego wprowadzenia zestawień zatwierdzonych dyspozycyjnych
zasobów wód podziemnych (W opracowaniu „Bilansu zasobów kopali i wód podziemnych w
Polsce” wg stanu na 31.XII.1996 r. - Warszawa 1997 r. - wprowadzono wartości zasobów
dyspozycyjnych dla dwóch pierwszych opracowań regionalnych),
- dalszego uzupełnienia i zmiany systemu prawno-organizacyjnego w zakresie korzystania z
zasobów wodnych i zarządzania nimi; zagadnienia te będą rozpatrywane w ramach prac na
nową ustawą Prawo wodne,
- opracowania nowej koncepcji opłat i ich roli jako instrumentu zarządzania wodami.
• Główny Inspektor Ochrony Środowiska polecił Wojewódzkim Inspektorom Ochrony
Środowiska:
- zwiększyć ilość kontroli w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych,
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- zwrócić uwagę na efektywność przeprowadzanych kontroli oraz na realizację zaleceń
pokontrolnych.
• Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska zobowiązali się do:
- zwiększenia ilości kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną
zasobów wód podziemnych,
- zwrócenia uwagi na stan formalno-prawny ujęć wód podziemnych i realizację warunków
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych,
- wymuszania realizacji zarządzeń pokontrolnych,
- zwiększenia zakresu informacji dla potrzeb organów samorządu terytorialnego o wynikach
kontroli gospodarowania zasobami wód podziemnych na obszarach poszczególnych gmin.
• Wojewodowie zobowiązali się, że podejmą działania dotyczące:
- stworzenia aktualizowanej na bieżąco ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzących
eksploatację ujęć wód podziemnych oraz objęcie ich należnymi z tego tytułu opłatami
uwzględniając przy naliczaniu opłat wyłącznie pobór wód z ujęć,
- zwiększenia liczby kontroli przestrzegania przez użytkowników wód podziemnych pozwoleń
wodnoprawnych;

w

razie

stwierdzenia

nieprawidłowości

podjęcia

czynności

administracyjnych,
- sporządzania analiz gospodarowania wodami podziemnymi z uwzględnieniem zasobów
eksploatacyjnych, wielkości poboru wody w powiązaniu z wydanymi pozwoleniami
wodnoprawnymi.
W ustawie o zmianie ustawy Prawo wodne częściowo uwzględniono zalecenia
i wnioski wynikające z kontroli NIK, a dotyczące w pierwszej kolejności zagadnienia
zwiększenia ochrony zasobów wód podziemnych.

Wyniki kontroli realizacji wybranych inwestycji komunalnych Gminy Świebodzice
i Gminy Dobromierz na rzecz zaopatrzenia w wodę mieszkańców tych gmin ze zbiornika
retencyjnego Dobromierz
Kontrola przeprowadzona została w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach na wniosek
Wójta Gminy Dobromierz, a w Urzędzie Gminy Dobromierz - na wniosek posła Krzysztofa
Budnika.
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Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji
budżetowych przez Gminę Świebodzice przeznaczonych na budowę sfery ochrony sanitarnej
zbiornika wody pitnej „Dobromierz” oraz budowy stacji uzdatniania wody przez Gminę
Świebodzice, a także wodociągów i stacji uzdatniania wody - zadań realizowanych przez
Gminę Dobromierz.

*

*
W opinii NIK otrzymane środki budżetowe na budowę i utrzymanie Stacji Uzdatniania

Wody w większości przypadków wykorzystywane były niezgodnie z przeznaczeniem.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły również rozpoczęcia przez dwie gminy budowy Stacji
Uzdatniania Wody bez dopełnienia wymogów formalnoprawnych, przede wszystkim bez
uprzedniego pozyskania pozwolenia na budowę.
W latach 1991-1996 Gmina Świebodzice zajmowała się budową i utrzymaniem strefy
ochrony zbiornika Dobromierz, ustanowionej decyzją z dnia 15 czerwca 1983 r. Wojewody
Wałbrzyskiego. W związku z realizacją tych zadań Gmina ta w latach 1993-1996 otrzymała
łącznie 850 tys. zł dotacji celowych, w tym z budżetu Wojewody Wałbrzyskiego 600 tys. zł,
z budżetu państwa na roboty publiczne 200 tys. zł i w ramach programu restrukturyzacji ze
środków budżetu państwa - 50 tys. zł.
Otrzymane

środki

budżetowe,

w

większości

przypadków

Urząd

Miejski

w Świebodzicach wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem określonym we wnioskach
o dotacje, lub też na dotowaną inwestycję, tj. strefę ochrony zbiornika. Dobromierz
nie przeznaczył na ten cel środków własnych Gminy w wysokości wymaganej przepisami
w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa. NIK
wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach o dokonanie zwrotu do budżetu
Wojewody dotacji celowych w łącznej wysokości 471,4 tys. zł.
Samodzielne i nieskoordynowane decyzje gmin Świebodzice i Dobromierz
doprowadziły do rozpoczęcia w 1995 r. budowy dwóch nowych stacji uzdatniania wody,
pobieranej ze zbiornika retencyjnego Dobromierz. Zakład Uzdatniania Wody (ZUW)
znajdujący się na terenie Gminy Dobromierz, budowany był w latach 1983-1990 nakładem
2.700 tys. zł. Z ustaleń kontroli wynika, iż do czasu zakończenia kontroli jego budowa nie
została zakończona. Zakład ten według założeń miał zaopatrywać 5 gmin, tj. Świebodzice,
Świdnica,

Jaworzyna

Śląska,

Strzegom

i

Dobromierz.

Odstąpienie

potencjalnych
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użytkowników

od

kontynuowania

rozpoczętej

budowy

ZUW

spowodowane

było

wygaśnięciem zainteresowania tą inwestycją, zwłaszcza z braku środków finansowych
niezbędnych do jej zakończenia (15.963 tys. zł). W przypadku pojedynczych inwestorów
brak zainteresowania spowodowany był wysoką, zaprojektowaną wydajnością planowej stacji
uzdatniania wody (39 tys. m3), kilkakrotnie przewyższającą wielkość rzeczywistych potrzeb.
Zarówno Gminy Dobromierz, jak i Gmina Świebodzice podejmowały w latach 1992-1996
działania w celu utworzenia związku międzygminnego, który zajmowałby się eksploatacją
wody ze zbiornika Dobromierz, lecz do 26 czerwca 1997 r. związek taki nie powstał, mimo
licznych mediacji służb Wojewody Wałbrzyskiego i Sejmiku Samorządowego Województwa
Wałbrzyskiego.
Zarządy Miasta Świebodzice i Gminy Dobromierz w latach 1995-1997 złożyły
wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu o dofinansowanie budowy stacji
uzdatniania wody (oddzielnej dla każdej gminy), lecz nie otrzymały dotacji na ten cel, gdyż
Zespół Wojewódzki ds. Opiniowania i Rozpatrywania Wniosków uznał, iż budowa dwóch
obiektów o takim samym przeznaczeniu w bliskim sąsiedztwie jest ekonomicznie
nieuzasadniona.
Stacja uzdatniania wody (SUW) budowana przez Gminę Świebodzice była
finansowana ze środków własnych Gminy, a SUW Gminy Dobromierz po części ze środków
własnych Gminy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, a także
z dotacji budżetowych. Stwierdzono, iż środki pochodzące z dotacji budżetowych
przyznanych Gminie w wysokości 90 tys. zł na sieć wodociągową z Szymanowa do Jaskulna
zaangażowane były niezgodnie z przeznaczeniem.
Zarząd Gminy występując z wnioskiem o przyznanie dotacji z budżetu państwa na
dofinansowanie „SUW Dobromierz i wodociągowej sieci przesyłowej”, podał we wniosku
lokalizację SUW we wsi Szymanów, mimo iż wcześniej zdecydował o lokalizacji SUW
w miejscowości Dobromierz. Zmiana lokalizacji SUW nie została uzgodniona z Wojewodą
Wałbrzyskim, który w międzyczasie zmniejszył dotację z przyznanych początkowo 250 tys.
zł do 90 tys. zł. Zmniejszenie dotacji nastąpiło przede wszystkim z braku porozumienia
między gminami w sprawie utworzenia związku międzygminnego celem budowy jednej,
wspólnej stacji uzdatniania wody dla gmin: Dobromierz, Świebodzice i Strzegom.
Urząd Miejski w Świebodzicach otrzymał w latach 1993-1996 z budżetu państwa na
zadanie inwestycyjne dotyczące budowy strefy ochrony sanitarnej zbiornika wody pitnej
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w Dobromierzu zwanej dalej Strefą, dotacje w ogólnej kwocie 850 tys. zł, w tym w kolejnych
latach: 1993 - 60 tys. zł z rezerwy budżetu Wojewody Wałbrzyskiego, 1994 r. - 200 tys. zł
z rezerwy budżetu Wojewody i 100 tys. zł z budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody,
na dofinansowanie inwestycji realizowanej w systemie robót publicznych, jako zadanie
własne gminy, w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem strukturalnym, 1995 r. 140 tys. zł z rezerwy budżetu Wojewody, 100 tys. zł z budżetu państwa na dofinansowanie
inwestycji realizowanej w systemie robót publicznych oraz 50 tys. zł z budżetu państwa na
dofinansowanie inwestycji określonej w regionalnym programie restrukturyzacji, 1996 r. 200 tys. zł z rezerwy budżetu Wojewody. Otrzymane przez Urząd dotacje wykorzystane
zostały w 6 na 7 przypadków niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdaniem NIK,
zwrotowi do budżetu państwa podlegają kwoty dotacji w łącznej wysokości 471,4 tys. zł.
Obie gminy rozpoczęły budowę Stacji Uzdatniania Wody (każda swojej) bez
dopełnienia wymogów formalno-prawnych, przede wszystkim bez uprzedniego pozyskania
pozwolenia na budowę.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK uznała za celowe podjęcie działań
zmierzających do:
w przypadku rad gmin:
• wzmocnienia funkcji kontrolnych ze strony organów rad gmin nad przygotowaniem
i finansowaniem inwestycji komunalnych;
w przypadku Wojewody Wałbrzyskiego:
• bezwzględnego egzekwowania od gmin obowiązku sporządzania wniosków o dotacje zgodnie
z przepisami w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu
państwa,
• wzmocnienia nadzoru i kontroli nad uruchamianiem i rozliczaniem dotacji na realizację
inwestycji komunalnych,
• wsparcia Sejmiku Samorządowego w Wałbrzychu na rzecz utworzenia związku
międzygminnego w celu racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych zbiornika
Dobromierz;
zmian legislacyjnych tj.:

386
• podjęcia w przyszłości inicjatywy nowelizacji przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym
w aspekcie nadania uprawnień władczych sejmikowi samorządowemu w sprawach spornych
pomiędzy gminami.

*

*

*

*

W celu realizacji wniosków pokontrolnych Wojewoda Wałbrzyski zażądał od Zarządu
Gminy Dobromierz i Zarządu Miejskiego w Świebodzicach zwrotu dotacji celowych
wykorzystanych niezgodnie z obowiązującymi przepisami w kwotach odpowiednio: 90 tys. zł
i 471,4 tys. zł.

Wyniki kontroli gospodarki stałymi odpadami komunalnymi i przemysłowymi
w gminach
Celem kontroli, przeprowadzonej z własnej inicjatywy, było dokonanie oceny
legalności, gospodarności i rzetelności działań podejmowanych przez organy administracji
samorządowej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, jak również odpadami
przemysłowymi nadającymi się do zagospodarowania wspólnie z odpadami komunalnymi
oraz działalności jednostek zajmujących się unieszkodliwianiem odpadów.
Kontrolą objęto 2 województwa: łódzkie i sieradzkie, a w nich urzędy miasta:
w Łodzi, Sieradzu, Głownie, Poddębicach; urzędy gmin; w Lutomiersku, Zapolicach
i Brójcach oraz po 2 zakłady zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów w każdym z tych
województw.

*

*
Na terenie województw łódzkiego i sieradzkiego organy gmin podejmowały szereg

działań dla ochrony środowiska przed odpadami komunalnymi, które w efekcie przynosiły
pewną poprawę stanu środowiska. Nie podejmowano jednak przedsięwzięć kompleksowych
i w pełni skutecznych zmierzających do doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującymi
wymogami ochrony środowiska.
W województwie łódzkim do korzystnych zmian należało zaliczyć między innymi:
- wybudowanie w 1994 r. nowego, odpowiednio wyposażonego, składowiska odpadów
komunalnych dla gminy Aleksandrów Łódzki w miejscowości Zgniłe Błoto,
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- zakończenie w 1994 r. budowy Kompostowni Odpadów Roślinnych w Łodzi przy
ul. Sanitariuszek,
- oddanie do eksploatacji spalarni odpadów szpitalnych przy Szpitalu Centrum Zdrowia Matki
Polki (maj 1996 r.) oraz w czerwcu 1996 r. spalarni odpadów szpitalnych zlokalizowanej
przy Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi,
- rozpoczęcie systematycznych prac rekultywacyjnych na byłych składowiskach odpadów dla
Łodzi,
- rozpoczęcie - z inicjatywy Gminy Łódź - w wybranych dzielnicach miasta, selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych stanowiących surowce wtórne: papier, szkło, metale.
W 1995 r. na eksploatowanych w województwie łódzkim 9 wysypiskach
komunalnych zdeponowanych zostało ponad 2 mln m odpadów. Mimo ciągłego prowadzenia
doraźnych prac porządkowych istniały tereny zajmowane przez nie ewidencjonowane tzw.
„dzikie” wysypiska nielegalne, których - tylko na terenie miasta Łodzi - zlikwidowano w
latach
1994-1996 (I półrocze) - 291 sztuk.
Najtrudniejsza sytuacja w zakresie gospodarki odpadami wystąpiła na terenie
m. Łodzi, gdzie nie istniało legalne składowisko odpadów komunalnych. Wszelkie czynności
podejmowane dla zabezpieczenia terenów pod składowisko, zarówno na terenie granic
administracyjnych m. Łodzi, jak również w sąsiednich gminach okazały się działaniami
trudnymi, wymagającymi długotrwałych uzgodnień oraz negocjacji i nie przyniosły pełnych
efektów końcowych.
Wobec

powstania

zagrożenia

stanu

sanitarnego

miasta

Wojewoda

Łódzki

rozporządzeniem z dnia 25 listopada 1996 r. zobowiązał Zarząd Miasta Łodzi do
zdeponowania 80 tys. ton odpadów na wydzierżawionym od Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pabianicach składowisku odpadów w Łaskowicach, w czasie
nie dłuższym niż do 30 czerwca 1997 r.
Wyniki, systematycznie prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska (WIOŚ) w Łodzi, kontroli składowisk odpadów komunalnych eksploatowanych
na terenie województwa, wykazywały w wielu przypadkach niewłaściwą ich organizację
i eksploatację. W okresie 1994-1996 (I półrocze) WIOŚ w Łodzi przeprowadził kontrole 23
składowisk. Oprócz kontroli eksploatacji składowisk WIOŚ w Łodzi prowadził badania
oddziaływania poszczególnych składowisk na stan środowiska, obejmując nimi - w latach
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1994-1996 - 7 składowisk, w tym zarówno eksploatowane i nie eksploatowane oraz rejony
składowisk planowanych.
Na terenie województwa sieradzkiego znajdowały się 24 czynne składowiska
odpadów komunalnych o uregulowanym statusie prawnym oraz 6 większych „dzikich”
wysypisk nie objętych decyzjami organu nadzoru budowlanego. Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Sieradzu przeprowadził w badanym okresie 54 kontrole składowisk
odpadów komunalnych na terenie województwa sieradzkiego.
W wyniku działań WIOŚ w Sieradzu likwidacji uległo w 1995 r. dzikie wysypisko
odpadów w miejscowości Chorzeszów, gmina Wodzierady. Doprowadzono również do
likwidacji nielegalnych wysypisk w gminach Osjaków i Łask. W ocenie WIOŚ - gminy,
którym nakazywano likwidację wysypisk, wywiązywały się z nałożonych obowiązków,
jednak przyzwyczajenia okolicznej ludności i ogólny brak kultury, doprowadzały do
ponownego składowania odpadów w tych samych miejscach, pomimo istnienia w gminach
legalnych składowisk odpadów.
Na

terenie

województwa

sieradzkiego

jedynie

niewielka

część

odpadów

wykorzystywana była gospodarczo, pozostałe odpady komunalne trafiały na składowiska,
gdyż nie prowadzono selektywnej zbiórki, ani ich kompostowania.
Na terenie województwa sieradzkiego dokonano odbioru składowiska w miejscowości
Studzienice, gmina Kiełczygłów. Gminy Biała i Skomlin opracowały koncepcję wspólnego
zagospodarowania odpadów stałych, która uzyskała pozytywną opinię Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu.
Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w urzędach miast i gmin
stwierdzono, że zadania związane z gospodarką odpadami nie zawsze realizowane były
poprawnie. Uwagi kontroli odnosiły się zwłaszcza do:
- braku przestrzegania ustaleń zawartych w zatwierdzonych i aktualnych planach
zagospodarowania przestrzennego gmin, jak również w przyjętych do realizacji programach
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- niewystarczającej kontroli i nadzoru zarządów gmin nad działalnością jednostek zajmujących
się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów,
- braku skutecznych działań w celu gospodarczego wykorzystania odpadów na terenach swoich
gmin,

389
- braku zdecydowanych działań dla likwidacji wysypisk nielegalnych, a w konsekwencji
tolerowania ich istnienia przy braku legalnych składowisk gminnych,
- niepełnego wykorzystywania środków finansowych planowanych w budżetach gmin na
zadania związane z gospodarką odpadami oraz niewykorzystanie na te cele gminnych
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wyniki kontroli zakładów zajmujących się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
wykazały nieprawidłowości w zakresie: braku właściwych rozwiązań technicznych
zabezpieczenia

składowisk

przed

możliwościami

zanieczyszczenia

wód,

nieewidencjonowania ilości i rodzajów odpadów przyjmowanych na składowiska,
nieprowadzenia selekcji odpadów i niewłaściwego ich zagęszczania, nieutrzymywania na
składowiskach należytego porządku i właściwego stanu sanitarno-higienicznego.
Izba stwierdziła, że podejmowane działania dla ochrony środowiska przed odpadami
komunalnymi nie były wystarczające i nie zapewniały szybkiej poprawy, zwłaszcza
w odniesieniu do silnie zurbanizowanych terenów województwa łódzkiego.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskowała do:
do Prezydenta Miasta Łodzi o:
• opracowanie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w dnia 26 czerwca 1996 r. studium
programowo-przestrzennego gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze m. Łodzi oraz
stosownie do ustaleń tego studium skorygowanie „Programu działania w zakresie gospodarki
odpadami dla m. Łodzi w latach 1993-2002”,
• wprowadzenie

do

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenów

otaczających

projektowane składowisko odpadów „Nowosolna II”, w celu umożliwienia wykonania strefy
ochronnej,
• podjęcie działań dla legalizacji składowiska odpadów na Lublinku,
• przyspieszenie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenów
składowiska odpadów w Łaskowicach,
• zintensyfikowanie działań zmierzających do uzyskania lokalizacji składowiska odpadów poza
terenem m. Łodzi,
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• rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów w oparciu o analizę dotychczasowych doświadczeń
w tym zakresie.
do Prezydenta Miasta Sieradza, burmistrzów i wójtów pozostałych kontrolowanych gmin,
kierowników zakładów zajmujących się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów o:
• zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska
przed odpadami,
• likwidację nielegalnych składowisk odpadów i gospodarcze wykorzystanie odpadów,
• uzyskanie lokalizacji nowych składowisk odpadów,
• planowanie nakładów inwestycyjnych w gospodarce odpadami.

*

*

*

*

W celu realizacji wniosków pokontrolnych NIK podjętych zostało szereg działań.
M.in.:
Uprawniony Członek Zarządu Miasta Łodzi poinformował o:
• przedstawieniu Radzie Miejskiej kierunków działania Zarządu Miasta Łodzi dotyczących
polityki planowania przestrzennego miasta,
• rozpoczętym procesie uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
składowiska odpadów w Łaskowicach
• wydaniu nowych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów na budowę
drogi dojazdowej do sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w rejonie starej
oczyszczalni ścieków na Lublinku,
• uwzględnieniu w budżecie miasta Łodzi na 1997 r. środków wyłącznie na kontynuowane
zadania inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Prezydent Miasta Sieradza zgłosił, iż:
• uwzględniono

przez

Zarząd

Miasta

Sieradza

potrzeby

opracowania

koncepcji

kompleksowego zagospodarowania odpadów na terenie miasta Sieradza,
• nawiązano współpracę z Fundacją „Czysta Woda” w Warszawie, w celu racjonalnego
wykorzystania odpadów podczas ich zbierania i gromadzenia,
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• ujęto w planie pracy Rady Miejskiej w Sieradzu na I półrocze 1997 r. sprawy gospodarczego
wykorzystania odpadów,
• wyłoniono - w drodze przetargu - spółkę, która przystąpiła do segregacji odpadów na
wysypisku w Bartochowie,
Burmistrzowie i wójtowie pozostałych kontrolowanych gmin poinformowali m.in. o:
• przystąpieniu - w I kwartale 1997 r. - do prac związanych ze sporządzeniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniającego zagadnienia gospodarki
odpadami (Lutomiersk),
• podjęciu działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk (Lutomiersk, Zapolice),
• przystąpieniu do wykonania mapy terenu wysypiska odpadów w Ziewanicach niezbędnej,
• wystąpieniu do Gminy Bielawy o realizację wspólnego składowiska odpadów na gruntach we
wsi Piaski Bankowe (Głowno),
• wydaniu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjmowania od podmiotów gospodarczych,
z dniem 1 stycznia 1997 r.,
Kierownicy zakładów zajmujących się usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów
powiadomili o:
• zaprzestaniu

wylewania

nieczystości

płynnych

na

składowisku

odpadów

stałych

w Poddębicach i zawarciu umowy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w Uniejowie
na przejmowanie nieczystości płynnych z Poddębic do oczyszczalni ścieków w Uniejowie
(Poddębice),
• zleceniu zbadania stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych przez składowisko odpadów w
Bartochowie (Sieradz),
• usunięciu nieprawidłowości w eksploatacji składowisk (Sieradz, Głowno),
• podjęciu działań w celu gospodarczego wykorzystania odpadów (Głowno, Sieradz),
• podjęciu działań w celu zwiększenia ilości surowca przyjmowanego przez Kompostownię
Odpadów Roślinnych w Łodzi,

Wyniki kontroli rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Ostrowcu
Świętokrzyskim
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Celem kontroli, przeprowadzonej na wniosek posła Adamskiego, było dokonanie
oceny prawidłowości przygotowania realizacji robót budowlano-montażowych, związanych
z „Rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim”
uwzględniając w szczególności zbadanie przebiegu projektowania, realizacji i finansowania
zadania oraz osiągnięcie założonych parametrów techniczno-eksploatacyjnych oczyszczalni.
Badaniami kontrolnymi objęto 3 podmioty, tj. Urząd Miasta w Ostrowcu
Świętokrzyskim (MWiK) oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa „Unibud” Ltd. (w likwidacji)
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

*

*
W ocenie NIK inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

w Ostrowcu Św.” została przygotowana nierzetelnie. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
m.in.: rozpoczęcia robót budowlanych bez uzyskania pozwolenia na budowę, niewykazywaniu
przez zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego należytej staranności w zabezpieczeniu
interesów gminy, braku dostatecznej staranności i nadzoru w zakresie wydatkowania środków
finansowych, rozszerzenie zakresu robót w trakcie realizacji rozbudowy, niewywiązywanie się
przez wykonawcę „Unibud” z terminowej realizacji robót określonych w harmonogramach
robót.
Przetargi na budowę dużych oczyszczalni, jak też zawarcie umów na opracowanie
pełnej dokumentacji i realizację oczyszczalni „pod klucz” powinno być poprzedzone
sporządzeniem i przyjęciem założeń techniczno-ekonomicznych (ZTE) lub innych
równorzędnych opracowań zawierających rozwiązania technologiczne pozwalające na
sprecyzowanie pełnego zakresu robót oraz kosztów tych robót.
Z naruszeniem postanowień art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane Zarząd Miast dopuścił do rozpoczęcia robót budowlanych bez uzyskania
pozwolenia na budowę. Roboty budowlano-montażowe podjęto w dniu 17 kwietnia 1993 r. pozwolenie na budowę uzyskano 7 czerwca 1993 r., a faktycznie uprawomocniło się dopiero
w dniu 1 września 1993 r.
Przyjęta metoda rozliczenia finansowego inwestycji na podstawie procentowego
zaawansowania robót, nie zabezpieczała interesów inwestora.
Zarząd Miasta nierzetelnie egzekwował od inwestora zastępczego Miejskich
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. (MWiK) - obowiązki wynikające
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z postanowień zawartej umowy, a zwłaszcza comiesięcznego rozliczania poniesionych
nakładów inwestycyjnych oraz sporządzania informacji o realizacji „Kontraktu”.

Zarządy

Miasta

Ostrowca

Św.

nie

wykazywały

należytej

staranności

w

zabezpieczeniu interesów gminy. Poprzedni Zarząd udzielał wykonawcy inwestycji zaliczek
na poczet przyszłych robót budowlano-montażowych bez uprzedniego określenia w umowie
zasad i terminów ich rozliczenia. Nowy Zarząd, pomimo wprowadzenia w aneksie do
„Kontraktu” możliwości stosowania zaliczek na ściśle określone cele, wyrażał zgodę na
wypłacanie zaliczek również na inne wydatki. Stwierdzono również, że według stanu na 30
sierpnia 1996 r. nie wyegzekwował on od „Unibudu” kwoty 218.011,55 zł z ogólnej kwoty
udzielonych zaliczek w latach 1994-1995 w wysokości 2.350.272,83 zł.
Brakiem dostatecznej staranności i nadzoru ze strony Zarządu Miasta w zakresie
wydatkowania środków było dokonanie w 1994 r. zapłaty w kwocie 209.959,68 zł za
dostawę, montaż i uruchomienie stacji mechanicznego zagęszczania wraz ze stacją
mechanicznego odwadniania osadów na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę
(„Unibud”) i zaakceptowanej przez inwestora zastępczego (MWiK), mimo niedostarczenia
tych urządzeń na plac budowy. Do 20 grudnia 1996 r. należność nie została wyegzekwowana
przez Zarząd Miasta od „Unibudu” i była przedmiotem sporu pomiędzy Syndykiem masy
upadłościowej „Unibudu” i Zarządem Miasta.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli rozwiązanie przez Zarząd Miasta „Kontraktu”
z „Unibudem” z przyczyn zależnych od „Unibudu” było działaniem legalnym i uzasadnionym
względami gospodarczymi.
Rozszerzenie zakresu robót w trakcie realizacji rozbudowy spowodowało m.in.
wydłużenie realizacji inwestycji z planowanego pierwotnie terminu, tj. 31.12.1995 r. na
30.04.1997 r.
MWiK nierzetelnie sprawowała funkcje inwestora zastępczego w zakresie
egzekwowania od generalnego wykonawcy („Unibudu”) terminów realizacji zadania
wynikającego z obowiązujących harmonogramów robót. MWiK dopuściła i akceptowała
wykonywanie na placu budowy robót nie objętych „Kontraktem”, a traktowanych przez
„Unibud” jako roboty dodatkowe, formalnie zaakceptowane w okresie późniejszym aneksem
do „Kontraktu”.
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Nielegalnie - niezgodne z postanowieniami art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
z 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dyrektor MWiK wyznaczył do pełnienia
nadzoru inwestorskiego 2 osoby nie posiadające stosownych uprawnień budowlanych.
MWiK nierzetelnie realizowała umowę o zastępstwo inwestycyjne w zakresie:
comiesięcznego rozliczania poniesionych nakładów inwestycyjnych i sporządzania informacji
o realizacji „Kontraktu”. Informacje w zakresie poniesionych nakładów jak i postępu robót
składane były niesystematycznie, a w niektórych okresach w ogóle ich nie składano.
Zarząd MWiK akceptował wnioski „Unibud” o udzielenie zaliczek na poczet
przyszłych robót i dostaw urządzeń, mimo że postanowienia „Kontraktu” nie przewidywały
do 14 lutego 1995 r. formy zaliczkowania oraz akceptował udzielanie zaliczek na inne cele,
niż dopuszczał aneks nr 1 do „Kontraktu”. Nieegzekwowano rozliczenia udzielanych przez
Zarząd Miasta w Ostrowcu Św. zaliczek, w wyniku czego do 30 sierpnia 1996 r. mimo
zerwania „Kontraktu”, nie rozliczono zaliczek na kwotę 218.011,55 zł.
W grudniu 1994 r. Zarząd MWiK akceptował do zapłaty faktury za dostawę, montaż
i uruchomienie stacji mechanicznego zagęszczania wraz ze stacją mechanicznego
odwadniania osadów mimo, że część urządzeń na kwotę 209.959,68 zł do 30.08.1996 r. nie
została dostarczona na plac budowy. Tym samym Zarząd MWiK wykazał brak dostatecznej
staranności i nadzoru, akceptując do zapłaty przez Zarząd Miasta w Ostrowcu Św. na rzecz
„Unibud” kwotę 209.959,68 zł za niedostarczone urządzenia.
„Unibud” nierzetelnie realizował postanowienia „Kontraktu” w części dotyczącej
terminów dostaw dokumentacji. Nierzetelnie zawarł on w dniu 9 sierpnia 1993 r. z Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego (CTBK) w Warszawie umowę na opracowanie
dokumentacji technicznej oczyszczalni bez wcześniejszego, należytego rozeznania stanu
technicznego istniejących obiektów modernizowanej oczyszczalni, co w rezultacie
doprowadziło do konieczności rozszerzenia zakresu robót w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego o 20 pozycji niezbędnych do uzyskania założonych parametrów wyjściowych
oczyszczalni, stopnia redukcji zanieczyszczeń i przepustowości. Dla realizacji rozszerzonego
zakresu robót niezbędnym było opracowanie nowej dokumentacji technicznej, co wiązało się
również z koniecznością przeprojektowania poprzedniej wersji dokumentacji, a w ślad za tym
wzrostem kosztów inwestycji. Rozszerzenie zakresu robót spowodowało konieczność
przesunięcia terminu oddania oczyszczalni do rozruchu z uprzednio planowanego terminu,
tj. 31.12.1995 r. na 30.06.1996 r.
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Nierzetelne wywiązywanie się przez „Unibud” z terminowej realizacji robót
określonych w harmonogramach robót, co doprowadziło do zerwania przez Zarząd Miasta
„Kontraktu” na realizację oczyszczalni ścieków.
Jako nierzetelne działanie - niezgodne z postanowieniami art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy
z 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - NIK uznała powierzenie przez Zarząd
„Unibudu” funkcji nadzoru realizowanych robót budowlano-montażowych osobom nie
posiadającym stosowanych uprawnień.
Zastrzeżenia pod względem gospodarności budziło dokonanie przez „Unibud” zakupu
w latach 1994-1995 urządzeń do oczyszczalni za kwotę 2.382.139,78 zł i nie zamontowanie
ich do dnia 16 maja 1996 r.
Nierzetelnością ze strony „Unibudu” było również pobranie od Zarządu Miasta
w Ostrowcu Św. zapłaty w kwocie 209.959,68 zł na niedostarczone urządzenia do stacji
mechanicznego zagęszczania wraz ze stacją mechanicznego odwadniania osadów
i przeznaczenie tej kwoty na bieżące potrzeby „Unibudu”. Urządzenia te dostarczono na plac
budowy oczyszczalni w okresie wrzesień-grudzień 1996 r. na zlecenie nowego wykonawcy,
tj. „Instal-Lublin”.

*

*

*

W celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała:
do Zarządu Miasta w Ostrowcu Św. o:
• spowodowanie dostaw brakujących urządzeń dla stacji mechanicznego zagęszczenia
i odwadniania osadów niezbędnych do uruchomienia oczyszczalni ścieków,
• wyegzekwowanie wyniku rozliczeń finansowych z tytułu udzielonych zaliczek oraz
brakujących urządzeń,
• wykorzystanie uprawnień nadzorczych Zarządu Miasta w celu zakończenia realizowanej
inwestycji w terminie do 30 kwietnia 1997 r.,
• egzekwowanie skutecznego nadzoru nad działalnością uczestników procesu inwestycyjnego
w celu uzyskania określonych w dokumentacji technicznej parametrów takich jak
przepustowość oraz stopień redukcji zanieczyszczeń,
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• dokonanie rozliczenia finansowo-rzeczowego byłego wykonawcy zadania, tj. „Unibudu”,
• dokonanie korekty księgowania wydatku związanego z zapłatą za dostarczony zagęszczacz
osadu w związku z obniżką jego ceny;
do Dyrekcji Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Ostrowcu Św. o:
• zabezpieczenie terminu zakończenia inwestycji, tj. 30 kwietnia 1997 r. oraz nie przekroczenie
kosztów określonych w zbiorczym zestawieniu kosztów z kwietnia 1996 r.,
• rozliczenie pod względem finansowo-rzeczowym „Unibudu” zgodnie z przeprowadzoną
inwentaryzacją robót po zerwaniu „Kontraktu”,
• spowodowanie skompletowania i dostawy na plac budowy brakujących urządzeń do stacji
zagęszczania i odwadniania osadów,
• podjęcie działań dla wyegzekwowania do „Unibudu” kwoty 218.011 zł (z tytułu udzielonych
zaliczek),
• usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie oględzin placu budowy;
pod adresem Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji
Spółki z o.o. w Ostrowcu Św., o:
• dokonanie oceny Zarządu Spółki stosownie do zapisów § 202 Aktu założycielskiego spółki z
wykonania obowiązków w zakresie pełnienia funkcji Inwestora zastępczego.

*

*

*

*

Prezydent Miasta Ostrowca Św. poinformował o realizacji wniosków pokontrolnych,
z których wynika, że:
- dostarczono brakujące urządzenia na plac budowy, które zostały zamontowane i znajdują się
w końcowej fazie rozruchu technologicznego, natomiast wartość niedostarczonych urządzeń
przez „Unibud” zgłoszona jest jako wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Kielcach,
- określone zostały roszczenia Inwestora bezpośredniego wobec byłego wykonawcy,
tj. „Unibud” z tytułu udzielonych zaliczek. Kwoty te zgodnie z procedurą zostały zgłoszone
jako wierzytelność do Sądu Gospodarczego w Kielcach, które syndyk masy upadłościowej
uznał jako sporne. Zarząd Miasta oczekuje na ogłoszenie wykazu wierzytelności, aby móc
złożyć swoje odwołanie,
- Zarząd Miasta utrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w kwestii kaucji gwarancyjnej,
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- w

ramach

przysługujących

uprawnień

nadzorczych

Zarząd

Miasta

spowodował,

że zatrudnieni inspektorzy nadzoru spełniają wymogi Prawa budowlanego. również obecnie
Inwestor zastępczy realizuje swoje obowiązki zgodnie z podpisaną umową. Na bieżąco
analizowane są koszty budowy w wyniku systematycznie otrzymywanych informacji od
Inwestora

zastępczego,

w

których

nie

stwierdzono

przypadków

nieracjonalnego

wydatkowania środków,
- wszystkie obiekty oczyszczalni pracują i uzyskują bardzo dobre efekty. W celu kontroli pracy
oczyszczalni Zarząd Miasta podpisał umowę z Politechniką Krakowską dla dokonania oceny
przebiegu rozruchu oraz udzielania grupie rozruchowej stosownych konsultacji.

Wyniki kontroli stanu zagospodarowania i wykorzystania jezior północno-wschodniej
Polski po przejęciu ich do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Kontrola podjęta została z inicjatywy NIK. Celem kontroli było dokonanie oceny
sposobu zagospodarowania oraz efektywności wykorzystania jezior, z uwzględnieniem:
gospodarki rybackiej, w tym zarybienia; stopnia realizacji zobowiązań umownych wobec
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agencja lub AWRSP); stanu ekologicznego
jezior; dostępności jezior do uprawnienia wędkarstwa i rekreacji.
Badaniami kontrolnymi objęto łącznie 12 jednostek, tj. 2 Oddziały Terenowe Agencji
(Oddziały lub OT) w Olsztynie i Suwałkach oraz 10 użytkowników jezior, w tym
9 dzierżawców oraz 1 administratora, tj. Zakład Rybacki Skarbu Państwa w Iławie.

*

*
W świetle ustaleń kontroli na pozytywną ocenę zasługiwał wysoki stopień

zagospodarowania jezior. Natomiast negatywnie Izba oceniła nierealizowanie przez Oddziały
Terenowe Agencji postanowień umów dzierżawy dotyczących badania czystości wód
i zawartości w nich substancji szkodliwych. NIK uznała również, że Oddziały
w niedostatecznym stopniu sprawowały nadzór i kontrolę nad realizacją postanowień umów
odnoszących się do

gospodarki rybackiej, nakładających m. in. obowiązek corocznego

zarybiania jezior i ustalających poziom corocznych odłowów ryb.
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Według stanu na koniec 1996 r. skontrolowane Oddziały przejęły do Zasobu WRSP
ogółem 1072 jeziora o łącznej powierzchni 112,2 tys. ha, w tym 912 jezior (85%) o pow.
109,4 tys. ha (97,5%) po zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rybackich
(PGRyb) w Ełku, Giżycku i Olsztynie.
Do końca 1996 r. Oddziały zagospodarowały w różnych formach ogółem 973 jeziora
o łącznej powierzchni 110,8 tys. ha, tj. odpowiednio 90,8% i 98,7% ich ilości

oraz

powierzchni przejętej do Zasobu, z czego:
- 86,3% powierzchni jezior przekazano w dzierżawę,
- 6,5% oddano w administrowanie,
- 5,9% przekazano w Zarząd,
- 1,3% przekazano w użytkowanie Zarządowi Okręgu Polskiego Związku

Wędkarskiego

(ZOPZW) w Olsztynie.
Formy zagospodarowania jezior, poza przekazaniem 86 jezior do użytkowania
ZOPZW w Olsztynie, były zgodne z kierunkami określonymi dla Agencji w ustawie
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych
ustaw.
Na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich wymagane było
posiadanie pozwoleń wodnoprawnych. Spośród użytkowanych przez kontrolowane jednostki
ogółem 422 jezior, trzech dzierżawców nie posiadało ważnych pozwoleń odnośnie 27 jezior
(6,5%), a zatem prowadzenie na nich gospodarki rybackiej było nielegalne. W największym
stopniu miało to miejsce w Gospodarstwie Rybackim (GRyb) Spółka z o.o. w Olsztynie, które
nie posiadało ważnych pozwoleń wodnoprawnych na 23 jeziora (59% ogółu użytkowanych).
W wyniku podjętych w toku kontroli działań GRyb w Olsztynie uzyskało przedłużenie
terminu ich ważności do końca 1997 r., pod warunkiem jednak wykonania nowych operatów
wodnoprawnych,

niezbędnych

dla

otrzymania

następnych

pozwoleń.

Konieczność

opracowania w 1997 r. nowych operatów niezbędna była również w odniesieniu do dalszych
181 jezior na terenie woj. olsztyńskiego użytkowanych.
Znaczna większość umów dzierżawy jezior zawierała zapisy w przedmiocie
zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa, tj. w OT w Olsztynie we wszystkich umowach,
a w OT w Suwałkach w 80% ogółu umów. Umowy zawierały zobowiązania dzierżawców do
złożenia zabezpieczeń na poczet ewentualnych roszczeń Agencji z tytułu nieopłacania
czynszów. Główną formą tych zabezpieczeń były weksle in blanco (90% ogółu umów),
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jednak aż w 75% były one nie poręczone, a więc o mniejszej skuteczności w razie ich
egzekucji.
Wyniki kontroli wykazały też przypadki nie egzekwowania od dzierżawców złożenia
określonych w umowach zabezpieczeń roszczeń Agencji. Wyniki analizy umów dzierżawy
wykazały, że w ponad 90% zawartych umów podstawową formą zabezpieczeń, były weksle
własne in blanco, w tym ok. 75% nie poręczone.
Zobowiązano również dzierżawców do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
precyzując we wszystkich umowach

konkretne

zadania, m. in. w zakresie wielkości

odłowów ryb oraz minimalnego poziomu zarybiania jezior
wykorzystania ich

możliwości produkcyjnych, a także

wyeksploatowaniem rybostanu. Zadań tych

celem optymalnego

ochrony przed nadmiernym

nie określono natomiast

w umowie

o administrowanie Zakładem Rybackim Skarbu Państwa w Iławie ( ZRyb) posiadającym
6,7 tys. ha jezior, tj. 14% powierzchni przejętej do Zasobu przez OT w Olsztynie.
Większość

użytkowników

jezior

prowadziło

gospodarkę

rybacką

zgodnie

z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych oraz umowach dzierżawy.
Spośród 9 objętych kontrolą dzierżawców, tylko jeden przekroczył maksymalną wielkość
rocznych odłowów (o 27%), a dwóch nie uzyskało w 1995 r. wymaganego umową poziomu
zarybień.
Wszyscy skontrolowani użytkownicy przestrzegali okresów ochronnych połowów ryb,
a w przypadkach odłowów ryb w tych okresach do produkcji materiału zarybieniowego,
uzyskiwali każdorazowo stosowne zezwolenia z urzędów rejonowych. Stwierdzono, że tylko
6 użytkowników (60% objętych kontrolą) zarybiało jeziora pożądanymi i odpowiednimi dla
danego akwenu gatunkami ryb, takimi m. in. jak: sielawa, sieja i węgorz. Wystąpiły ponadto
przypadki "przerybienia"

szczupakiem oraz karpiem, co uzasadniano

potrzebami

wędkarstwa.
Mimo przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki rybackiej, w kontrolowanych
jednostkach odnotowano w ostatnich dwóch latach, w porównaniu z wynikami uzyskanymi
w okresie 1987-1991, znaczny spadek produkcji rybackiej. Stwierdzono, iż spadek produkcji
rybackiej o 25% wystąpił u 8/9 badanych dzierżawców, a u administratora aż 67%.
Ustalenia kontroli wykazały, że wszystkie skontrolowane jednostki podejmowały
działania celem ograniczenia i zwalczania kłusownictwa, współpracując w tym zakresie
z Państwową Strażą Rybacką oraz organizując własne straże rybackie.

400
W ZOPZW w Suwałkach stosowano w szerokim zakresie pobieranie przez zakładową
straż rybacką wpłat od osób nielegalnie poławiających ryby, jako rekompensatę z tytułu
wyrządzonych przez nich szkód. Łącznie w latach 1994-1996 z tego tytułu uzyskano kwotę
76,4 tys. zł, którą przeznaczono głównie na płace i zakupy paliwa.
Użytkownicy jezior objęci kontrolą w pełni przestrzegali ustawowych praw do
powszechnego korzystania z wód, udostępniając je do celów rekreacyjnych i wędkarskich.
Zwiększyło się zwłaszcza wędkarskie korzystanie z jezior, a wpływy z tego tytułu uzyskane
przez dzierżawców i administratora stanowiły znaczącą (do 36%) pozycję w dochodach ze
sprzedaży ryb.
W myśl zawartych umów wydzierżawiający zastrzegli sobie pobieranie próbek wód
i zlecanie ich badań na koszt dzierżawców. Tylko 2 skontrolowane jednostki, na podstawie
opracowań Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, posiadały informacje o stanie
czystości niektórych większych jezior.
W 1995 r. wpływy Agencji z tytułu dzierżawy i przekazania jezior w zarząd wyniosły
896,3 tys. zł, a w 1996r - 923 tys. zł. Terminowo i w pełnej wysokości
regulowali

dzierżawcy

należności Agencji z tytułu sprzedaży tzw. "majątku okołodzierżawnego".

Ustalenia kontroli wykazały jednak możliwości zwiększenia wpływów Agencji. Uszczuplenia
finansowe z tytułu bezpłatnego użytkowania jezior i zaległości w spłacie czynszu wyniosły
co najmniej 132,6tys. zł. Z kwoty tej wyegzekwowano łącznie 86,4 tys. zł, w tym w toku
kontroli 34,5 tys. zł oraz w wyniku dotychczasowej realizacji wniosków pokontrolnych
51,9 tys. zł.
W porównaniu z dzierżawą niewielkie przychody uzyskano z tytułu oddania jezior
w administrowanie, które w OT w Olsztynie wyniosły 10 tys. zł w 1995r i 12 tys. zł w 1996 r.
Pomimo określenia we wszystkich umowach obowiązków i uprawnień stron OT
w Suwałkach corocznie obejmował kontrolą ok. 30% ogółu dzierżawców, a OT w Olsztynie
w okresie prawie 3-letnim przeprowadził tylko jedną kontrolę.

OT w Olsztynie nie

realizował też nałożonego przez Agencję obowiązku uczestniczenia jego przedstawicieli przy
dokonywaniu zarybień przez dzierżawców.

*

*

*

Celem poprawy gospodarki rybackiej oraz

stanu ekologicznego jezior, a także

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, niezbędne było podjęcie działań przez:
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dyrektorów Oddziałów Terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotyczących:
• zakończenia rozdysponowania jezior pozostających w Zasobie WRSP,
• bieżącego egzekwowania należności AWRSP z tytułu przekazania jezior w dzierżawę,
• wprowadzenia zmian w umowie o administrowanie jezior, określając w niej obowiązki z
zakresu gospodarki rybackiej (dot. OT w Olsztynie),
• wyegzekwowania

od

użytkowników

jezior

opracowania

wymaganych

operatów

wodnoprawnych (dot. OT w Olsztynie),
• zapewnienia

pełniejszego

nadzoru

i

kontroli

prawidłowości

gospodarki

rybackiej

prowadzonej przez nowych użytkowników jezior i w zakresie ochrony wód.
kierownictwa jednostek użytkujących jeziora, dotyczących:
• pełniejszego wykorzystania możliwości produkcyjnych jezior,
• wzrostu zarybień jezior, zwłaszcza gatunkami ryb odpowiednimi i pożądanymi dla
środowiska naturalnego danego jeziora, w tym węgorzem,
• opracowania nowych lub aktualizacji posiadanych operatów wodnoprawnych jezior,
stanowiących podstawę do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na ich wykorzystanie do
celów rybackich,
• nawiązania współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie m. in. badań
stanu czystości wód w jeziorach oraz ograniczenia zanieczyszczeń jezior,
• współdziałania z Państwową Strażą Rybacką celem zwalczania i ograniczenia kłusownictwa,
zwłaszcza poprzez prowadzenie wspólnych kontroli na jeziorach.

*

*

*

*

W celu realizacji wniosków pokontrolnych kierownictwo kontrolowanych jednostek
podjęło następujące działania:
• zagospodarowano 86 jezior pozostających w bezpłatnym użytkowaniu ZO PZW w Olsztynie.
• OT w Olsztynie wyegzekwował od dłużników zaległy czynsz dzierżawny wraz z odsetkami w
łącznej kwocie 51,9 tys. zł,
• podjęto działania zmierzające do wykonania nowych operatów wodnoprawnych,
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• założono wzrost zarybień jezior w br., a także zwiększenie odłowów ryb,
• zapowiedziano uruchomienie produkcji filetów z ryb,
• nawiązano współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Olsztynie
w zakresie monitoringu jezior,
• dokonano zmian w umowie o administrowanie ZRyb w Iławie.

Wyniki kontroli realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach
granicznych
Z inicjatywy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w listopadzie 1996 r. odbyło się
spotkanie ekspertów najwyższych organów kontroli: Białorusi, Czech, Litwy i Polski.
W wyniku dokonanych uzgodnień eksperci zadeklarowali przeprowadzenie w swoich krajach
kontroli równoległych dotyczących współpracy na wodach granicznych z Polską.
Kontrolę przeprowadzoną w Polsce pn. „Realizacja zadań wynikających z umów
międzynarodowych na wodach granicznych” podzielono na 3 etapy.
W pierwszym etapie realizacji tego tematu, przeprowadzono kontrolę dotyczącą
współpracy na wodach granicznych z Republiką Czeską. W drugim etapie przeprowadzono
kontrolę realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach granicznych
między Republiką Białoruś i Polską. W trzecim natomiast etapie skontrolowano realizację
tych zadań między Republiką Litewską i Polską.
Celem tej kontroli było dokonanie oceny formalnoprawnej współpracy, realizacji
umów i porozumień o współpracy dwustronnej na wodach granicznych oraz ocena działań
właściwych ze Strony polskiej jednostek organizacyjnych w zakresie:
• racjonalnego wykorzystania wód granicznych oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem,
• utrzymania we właściwym stanie technicznym budowli wodnych, zabudowy regulacyjnej
oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej,
• prowadzenia pomiarów oraz osłony hydrometeorologicznej i hydrogeologicznej na
powierzchniowych i podziemnych wodach granicznych,
• wykorzystania środków finansowych na realizację zadań na wodach granicznych.
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Wyniki kontroli realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach
granicznych zawartych między Republiką Czeską i Polską
Badaniami kontrolnymi objęto: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa łącznie z Pełnomocnikiem Rządu RP ds. współpracy w dziedzinie
gospodarki wodnej na wodach granicznych (zwanym dalej Pełnomocnikiem Rządu RP
ds. współpracy na wodach granicznych), działającym w strukturach organizacyjnych
MOŚZNiL; okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej w Gliwicach i we Wrocławiu;
3 wojewódzkie

inspektoraty

ochrony

środowiska

w:

Katowicach,

Jeleniej

Górze

i Wałbrzychu, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach oraz Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.
Podjęte przez Najwyższą Izbę Kontroli badania kontrolne stanowiły kontrolę
równoległą, bowiem Najwyższy Urząd Kontrolny Republiki Czeskiej w tym samym okresie
prowadził kontrolę pobierania i wykorzystania opłat za wprowadzanie ścieków do wód
powierzchniowych i finansowania inwestycji w zakresie gospodarki wodnej. Strona czeska
prowadziła kontrole w wytypowanych jednostkach, tj. w Ministerstwie Finansów,
Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Środowiska Naturalnego, Państwowym Funduszu
Środowiska Naturalnego RC, Spółce Akcyjnej Dorzecze Odry oraz kontrolę wybranych
inwestorów. W kontroli tej, oprócz Najwyższego Urzędu Kontrolnego w Pradze,
uczestniczyły 4 regionalne oddziały NUK, działające wzdłuż granicy z Rzeczypospolitą
Polską, tj. w Ostrawie, Šumperku, Hradec Kralowe i Libercu.
Po zakończeniu kontroli równoległej z NUK, wydany zostanie wspólny Komunikat
Prezesów najwyższych organów kontroli Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z umowy o współpracy na polskoczeskich wodach granicznych.

*

*
Podejmowane działania nie doprowadziły do rozwinięcia współpracy na wodach

granicznych z Republiką Czech. Wprawdzie w ostatnich latach podjęto pewne problemowe
prace, lecz współpraca była fragmentaryczna i nie przynosiła widocznych postępów. Wyniki
kontroli wskazały na potrzebę podjęcia działań o charakterze generalnym w stosunkach
dwustronnych oraz dyscyplinujących jednostki biorące udział we współpracy po stronie
polskiej.
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Zawarta 21 marca 1958 r. umowa o współpracy na wodach granicznych pomiędzy
b. Republiką Czechosłowacką a Polską Rzeczypospolitą Ludową (nie publikowana) oraz
podpisane

27

kwietnia

1990

r.

Porozumienie

między

Pełnomocnikiem

Rządu

Rzeczypospolitej Polskiej i Pełnomocnikiem Rządu Czeskiej i Słowackiej Republiki
Federacyjnej, stanowią podstawy prawne do rozwijania współpracy oraz regulują zakres
i zasady działania w tym zakresie. Zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 4 w związku z art. 3
ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 ze zm.), jest on
zobowiązany do tworzenia warunków dla rozwoju współpracy gospodarczej i naukowotechnicznej z zagranicą, w tym również inicjowania współpracy międzynarodowej
w dziedzinie ochrony środowiska.

Współpraca między Republiką Czeską i Polską w dziedzinach określonych
w głównych celach kontroli przedstawiała się następująco:
• w zakresie racjonalnego wykorzystania wód granicznych oraz ich ochrony przed
zniszczeniem
Strony uzgodniły usprawnienie systemu wzajemnego alarmowania o nadzwyczajnych
zanieczyszczeniach wód granicznych, prowadzonego w ramach państwowego monitoringu
wód granicznych. W ramach realizacji programu państwowego monitoringu wód granicznych
została zorganizowana i funkcjonuje sieć graniczna obejmująca 13 punktów pomiarowokontrolnych na rzekach granicznych.
Trwają wspólne prace dotyczące weryfikacji zakresu kontroli wód granicznych oraz
uzgodnienia wskaźników docelowego (do 2010 r.) stanu jakości wód w przekrojach
granicznych.
W badanym okresie kontynuowano badanie jakości wód 6-ciu rzek granicznych oraz
dokonywano wspólnej oceny ich jakości. Kontakty grupy roboczej ds. ochrony wód
granicznych przed zanieczyszczeniem ze Stroną czeską miały miejsce jedynie raz w roku
m.in. w celu uzgodnienia sprawozdania rocznego o stanie jakości wód granicznych.
Stwierdzono, iż rzeki Olza i Odra w dalszym ciągu nie odpowiadają uzgodnionym
normatywom jakości wód, pomimo obniżenia poziomu zanieczyszczeń dzięki wybudowanym
nowym oczyszczalniom ścieków i zmodernizowaniu istniejących.
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Na terenach województw nadgranicznych zbudowano lub zmodernizowano w badanym
okresie:
- w województwie bielskim jedną oczyszczalnię ścieków,
- w województwie katowickim dwie oczyszczalnie ścieków, dwie następne są w budowie,
- w województwie opolskim jedną oczyszczalnię,
- w województwie wałbrzyskim rozpoczęto budowę dwóch oczyszczalni ścieków.
Pozytywnie oceniła Izba zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych i gmin
w kierunku porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, a zwłaszcza realizacji inwestycji
proekologicznych w zlewni rzeki Olzy.
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa spowodował
opracowanie i uzgodnienie ze Stroną czeską wspólnego kierunkowego, długoterminowego
planu gospodarki wodnej rzeki Ścinawki. Uzgodniono, że na obszarze całej zlewni Ścinawki
istnieje potrzeba kontynuacji dalszych przedsięwzięć służących ochronie wód.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Wałbrzychu szeroko upowszechniał
wyniki badań jakości wód granicznych rzeki Ścinawki, przekazując opracowania urzędom
rejonowym, gminom oraz podmiotom zainteresowanym tą problematyką. W 1995 r. oddano
do użytku Stację Pogotowia Ekologicznego w Syrynii woj. katowickie na Odrze oraz
stanowisko obronne zabezpieczające przed skażeniami chemicznymi wód w miejscowości
Olza woj. katowickie na Olzie. Całkowity koszt realizacji ww. zadań wyniósł 3.065.300 zł.
• w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym budowli wodnych, zabudowy
regulacyjnej oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej
Badania kontrolne wykazały nieutrzymywanie w należytym stanie technicznym
budowli wodnych, zabudowy regulacyjnej i urządzeń osłony przeciwpowodziowej na wodach
granicznych. W oparciu o zatwierdzone przez Pełnomocników Rządów Polski i Czech
ds. współpracy na wodach granicznych plany, realizowano roboty w ograniczonym zakresie.
Planowany przez grupę roboczą ds. współpracy w zakresie regulacji granicznych cieków
wodnych zakres robót konserwacyjno-remontowych na wodach granicznych w 1995 r.
zrealizowany został w 66,3% z powodu braku środków budżetowych.
Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach, działające
w ramach ww. grupy, nie wykonywały w ciągu ostatnich 6 lat żadnych zadań inwestycyjnych
w

zakresie

regulacji

rzek

granicznych,

budowli

wodnych

i

urządzeń

ochrony
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przeciwpowodziowej. Planowane i przyjmowane do realizacji zadania ograniczały się do
bieżącej konserwacji skarp i dna koryt rzecznych oraz odbudowy ubezpieczeń brzegowych
w miejscach powstałych wyrw, a także bieżących remontów urządzeń hydrotechnicznych.
Np. przyznane przez Ministra OŚZNiL środki finansowe dla ODGW w Gliwicach
na działalność bieżącą związaną z eksploatacją i remontami urządzeń wodnych w latach
1995-1996 pokrywały zaledwie 57% potrzeb, a w ODGW we Wrocławiu zaledwie 30%
potrzeb.
Współpraca grupy roboczej ds. współpracy w zakresie regulacji granicznych cieków
wodnych, z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie
gospodarki wodnej na wodach granicznych z Republiką Czeską nie miała charakteru
zorganizowanego i ciągłego. Nie uzgadniano bowiem programów i planów w zakresie
inwestycji, remontów i konserwacji cieków granicznych. Ministerstwo OŚZNiL w okresie
wieloletniej współpracy na wodach granicznych nie doprowadziło do zakończenia
i uzgodnienia ze Stroną czeską opracowań studialnych i projektowych, pozwalających na
rozpoczęcie międzypaństwowych negocjacji w sprawie budowy zbiornika wodnego Racibórz
na rzece Odrze. Zbiornik ten ma podstawowe znaczenie dla ochrony przed powodzią i
rozwoju odrzańskiej drogi wodnej.
• w zakresie prowadzenia pomiarów oraz osłony hydrometeorologicznej i hydrogeologicznej na
powierzchniowym i podziemnych wodach granicznych
Rozwijano i doskonalono system obserwacji hydrologicznych Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej i Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego oraz uzgodniono
postanowienia obligujące te instytuty do wykorzystywania danych z obserwacji
meteorologicznych, dla potrzeb ostrzegawczego systemu przeciwpowodziowego.
Uzgodniono zasadę, że w jakimkolwiek rejonie przygranicznym wpływ działalności
prowadzonej po jednej stronie granicy na zasoby wodne drugiej strony może być określony
tylko na podstawie wspólnych programów i pomiarów wykonywanych na uzgodnionej sieci
obserwacyjnej i interpretacji wyników. Na tej podstawie wyodrębniono 3 obszary wspólnych
pomiarów dotyczących wód granicznych na których prowadzone są badania i obserwacje.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, działając
w ramach grupy roboczej ds. współpracy w zakresie hydrologii i osłony przeciwpowodziowej
na wodach granicznych, zorganizował system pomiarów hydrometryczych, prowadzonych
wspólnie ze Stroną czeską, stanowiących podstawę do opracowania ocen ilościowych

407
zasobów wód powierzchniowych na rzekach granicznych. Doprowadził również do
powołania zespołu ekspertów dla rozstrzygnięcia problemu oddziaływania Kopalni Węgla
Brunatnego „Turów” na zanik wód podziemnych w czeskiej gminie Uhelna.
Badania kontrolne wykazały jednak, że Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
nie egzekwował od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej realizacji zadań w zakresie
określenia ilościowych zasobów wód, nie zostały również opracowane modele hydrologiczne
dla ww. obszarów, do czego zobowiązano Instytut postanowieniem Ministra OŚZNiL z dnia
20 września 1993 r.
• w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań na wodach granicznych
Postanowieniem

Kierownictwa

Ministerstwa

Ochrony

Środowiska,

Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa zobowiązano jednostki podległe (Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska, Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej i Regionalne Zarządy Gospodarki
Wodnej) oraz nadzorowane (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Państwowy Instytut
Geologiczny), uczestniczące we współpracy dwustronnej na wodach granicznych, do
zapewnienia w ramach działalności statutowej środków finansowych koniecznych na
prowadzenie tej współpracy.
W sytuacji braku pełnego pokrycia z budżetu środków finansowych dla ww. jednostek
organizacyjnych, na realizację zadań na wodach granicznych nie przeznaczano środków
w wysokości gwarantującej pełną i skuteczną działalność w tym zakresie.
W okresie objętym kontrolą zrealizowano w ODGW Gliwice i ODGW Wrocław
7 zadań remontowo-konserwacyjnych o wartości 557,8 tys.zł. W 1995 r. wykonano roboty
o wartości 238,7 tys.zł, co stanowiło 100% środków przeznaczonych na ten cel.
W 1996 r. wykonano roboty na kwotę 319,1 tys.zł, co stanowiło 116,0% przyjętego planu.
Przekroczenie planowanego zakresu robót nastąpiło w wyniku m.in. pozyskania z budżetu
dodatkowych środków finansowych na likwidację szkód powodziowych.
W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem na granicy z Republiką Czeską
dofinansowano w 1996 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w formie pożyczek i dotacji 5 zadań na łączną kwotę 9.470 tys.zł. Kwota ta została
w pełni wykorzystana.
Przeznaczane fundusze celowe NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy na
finansowanie zadań w zakresie współpracy na wodach granicznych stanowiły niski
w stosunku do potrzeb wkład finansowy na realizację współpracy. Nie podejmowano działań
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mających na celu pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zagranicznych, w tym:
Banku Światowego, EBOR-u, PHARE i innych na realizację współpracy na wodach
granicznych.
Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy na wodach granicznych
nie przestrzegał ustalonej zasady rozliczania i bilansowania robót wykonywanych na koszt
wspólny w okresach 5-letnich, co spowodowało, że na koniec 1996 r. zwiększyły się
zobowiązania Strony czeskiej w zakresie realizacji robót na wodach granicznych wobec
Strony polskiej i wyniosły 5.251.649 Jednostek Porównywalnych, co według szacunkowych
wyliczeń odpowiada kwocie około 2.440 tys.zł.
• w zakresie działań prawno-organizacyjnych na rzecz realizacji zadań wynikających z umów
narodowych na wodach granicznych
W kwietniu 1996 r. została zawarta umowa między Rzeczypospolitą Polską,
Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec i Unią Europejską w sprawie
Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed zanieczyszczeniem, której celem jest
poprawa stanu ekologicznego rzeki Odry.
Umowa z 1958 r. zawarta pomiędzy Polską Rzeczypospolitą Ludową a b. Republiką
Czechosłowacką, stanowiąca aktualnie podstawę współpracy na wodach granicznych, nie
odpowiada aktualnym wymaganiom ochrony

środowiska, gospodarczym i

społeczno-

politycznym obu krajów. Rozmowy i negocjacje na rzecz uregulowania i unormowania
współpracy z Republiką Czeską nie doprowadziły do podpisania nowej umowy o współpracy
na wodach granicznych z uwagi na istniejące rozbieżności.
Badania kontrolne wykazały, że:
Minister OŚZNiL nie podjął starań włączenia Ministra Spraw Zagranicznych do
działań, drogą dyplomatyczną, na rzecz zawarcia z Republiką Czeską nowej umowy
o współpracy na wodach granicznych. Nie spowodował określenia statusu prawnego oraz nie
opracował zakresu działania Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy
na wodach granicznych, powołanego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 15 października
1993 r. Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej działa w strukturze Ministerstwa
OŚZNiL i zakres jego prac nie uszczupla statutowych upoważnień Ministra OŚZNiL
w zakresie współpracy na wodach granicznych. Brak jednak określonych kompetencji
i upoważnień Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do realizacji tej współpracy na
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płaszczyźnie krajowej (art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. oraz § 8 pkt III ust. 2
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa OŚZNiL).
Minister OŚZNiL nie zorganizował

również systemu współpracy z naczelnymi

i terenowymi organami administracji rządowej. I tak, np. nie realizowano współpracy
z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie wód granicznych.
Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy w dziedzinie
gospodarki wodnej na wodach granicznych nie wskazywał potencjalnym uczestnikom
współpracy

zadań

wynikających

z

ustaleń

zawartych

w

protokołach

z rokowań

pełnomocników rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej. Nie przynosiła
rezultatów stosowana forma przesyłania protokołów z rokowań według rozdzielnika do 34
jednostek, bez wskazania ustaleń i wniosków merytorycznych, które dotyczyły ich
bezpośrednio.
W rokowaniach Pełnomocników Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Czeskiej jak również w pracach grup roboczych: ds. współpracy w zakresie regulacji
granicznych cieków wodnych oraz ds. ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
nie brali udziału przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i wojewodów z
województw graniczących z Republiką Czeską.

*

*

*

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Minister Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa powinien m.in.:
• doprowadzić do sfinalizowania negocjacji i zawarcia nowej umowy o współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na polsko-czeskich wodach granicznych, warunkującej
efektywną współpracę, z zabezpieczeniem interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
• określić status prawny Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na polsko-czeskich wodach granicznych, jego kompetencje,
obowiązki i upoważnienia we współpracy krajowej;
• zapewnić należyte współdziałanie z właściwymi ministrami i wojewodami oraz jednostkami
organizacyjnymi uczestniczącymi we współpracy na polsko-czeskich wodach granicznych;
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• doprowadzić do zakończenia i uzgodnienia ze stroną czeską opracowań studialnych
i projektowych oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie budowy zbiornika wodnego Racibórz
na rzece Odrze, szczególnie w świetle doświadczeń tegorocznej powodzi;
• spowodować zwiększenie liczby

kontroli zakładów, które stanowią potencjalne źródła

zanieczyszczeń wód granicznych.
Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy na wodach granicznych
z Republiką Czeską powinien m.in.:
• dokonać analizy dotychczasowej działalności poszczególnych grup roboczych pod względem
organizacyjno-prawnym oraz merytorycznym i w oparciu o jej wyniki, uregulować tryb i
zasady ich funkcjonowania, w tym zwłaszcza:
- powoływania i rozliczania ekspertów i specjalistów działających w ramach

poszczególnych

grup roboczych,
- organizowania przez kierowników grup narad i spotkań z udziałem ekspertów dla
rozstrzygania ważnych problemów z dziedziny gospodarki wodnej na wodach granicznych
oraz należytego ich dokumentowania,
- ustalenia obowiązku i sposobu współdziałania i konsultowania zamierzeń dotyczących
transgranicznej gospodarki wodnej, szczególnie w zakresie racjonalnego wykorzystania
zasobów wód, ich ochrony przed powodzią oraz przed zanieczyszczeniem,
• ustalić zasady współdziałania grup roboczych, działających w ramach współpracy na wodach
granicznych z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej;
• wynegocjować od strony czeskiej wyrównanie zobowiązań z tytułu realizacji zadań na koszt
wspólny na wodach granicznych powstałych w latach 1993-1996;
• egzekwować od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Instytutu
Geologicznego realizację zadań na wodach granicznych w zakresie oceny zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych;
• doprowadzić, w uzgodnieniu ze Stroną czeską, do zmiany „Zasad współpracy w zakresie
hydrologii i osłony przeciwpowodziowej na wodach granicznych między Rzeczypospolitą
Polską i Republiką Czeską”, polegającej na zwiększeniu częstotliwości przesyłania informacji
o stanie wód i opadów w przypadku zagrożenia powodziowego;
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• przyjąć zasady przekazywania ustaleń i wniosków, wynikających z prowadzonych rokowań
pełnomocników rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w dziedzinie
gospodarki wodnej, jednostkom, których bezpośrednio one dotyczą.

*

*

*

*

W stanowisku Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
przekazanym Kierownictwu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykorzystania uwag
i wniosków NIK o wynikach kontroli współpracy na polsko-czeskich wodach granicznych
stwierdzono, co następuje:
• spostrzeżenia i wnioski wynikające z badania tej dziedziny działalności staną się
przedmiotem wnikliwej oceny Kierownictwa resortu,
• sformułowane zostaną priorytety i kierunki dalszej działalności służb podległych Ministrowi
OŚZNiL w 1998 roku,
• podjęte zostaną starania w celu nowelizacji podstaw formalno-prawnych obejmujących
zarządzanie, utrzymanie i ochronę wód granicznych,
• w odniesieniu do środków finansowych potrzebnych na tę działalność - przeprowadzona
będzie konieczna analiza, zmierzająca do ich optymalizacji,
• analizie poddana zostanie również możliwość doskonalenia struktur zajmujących się tą
problematyką oraz ich efektywniejsza działalność.
W wyniku przeprowadzenia kontroli równoległej, wspólnie przez najwyższe organy
kontroli

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Republiki

Czeskiej,

dotyczącej

współpracy

międzynarodowej na polsko - czeskich wodach granicznych, Strony dokonały wzajemnej
wymiany ustaleń oraz uwag i wniosków wynikających z przedmiotowej kontroli.
Wydany zostanie „Komunikat” Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Prezesa
Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej, w którym zawarte zostaną wnioski
sformułowane w wyniku tej kontroli oraz przedstawione propozycje dalszej współpracy obu
organów kontroli w zakresie realizacji wspólnych kontroli sfery ochrony środowiska.
Materiały z przedmiotowej kontroli zostaną przedstawione na forum EUROSAI oraz
INTOSAI.
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Wyniki kontroli realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach
granicznych zawartych między Republiką Białorusi a Polską
Badaniami

kontrolnymi objęto: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa łącznie z Pełnomocnikiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds.
współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych (zwanym dalej
Pełnomocnikiem Rządu RP), działającym w strukturach organizacyjnych MOŚZNiL;
Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie; 4 urzędy wojewódzkie w: Białymstoku, Białej Podlaskiej, Chełmie
i Suwałkach, 3 wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w: Białej Podlaskiej,
Białymstoku, Chełmie. Łącznie kontrolę przeprowadzono w 10 jednostkach.
W lipcu 1997 r., z inicjatywy NIK, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu
Kontroli Państwowej z Brześcia i Grodna. Tematem spotkania było uzgodnienie ze stroną
białoruską spraw organizacyjnych oraz zakresu merytorycznego ww. kontroli. Strona
białoruska

zobowiązała

się

do

przeprowadzenia

kontroli

w

swoich

jednostkach

organizacyjnych, sporządzenia informacji zawierającej ustalenia i wnioski oraz przekazania
stronie polskiej całości materiałów z kontroli. Dotychczas Komitet Kontroli Państwowej
Republiki Białoruś nie przekazał Stronie polskiej materiałów z kontroli.

*

*
Badania kontrolne wykazały, że Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa (OŚZNiL) nie doprowadził do zawarcia z Republiką Białoruś umowy dotyczącej
współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. Prowadzone przez
Ministra OŚZNiL rozmowy i negocjacje na rzecz uregulowania i unormowania współpracy
z Republiką Białoruś na wodach granicznych były przewlekłe i mało skuteczne.
Współpraca między Republiką Białoruś i Polską w dziedzinach określonych
w głównych celach kontroli przedstawiała się następująco:

• w zakresie działań formalnoprawnych na rzecz realizacji zadań wynikających z umów
międzynarodowych na wodach granicznych
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Współpraca Polski z Republiką Białoruś opiera się aktualnie na sukcesji przez Stronę
białoruską zobowiązań wynikających z Porozumienia z 17 lipca 1964 r. z b. ZSRR
o współpracy na wodach granicznych.
Porozumienie z lipca 1964 r. z b. ZSRR nie zawierało zasad współpracy w zakresie
nadzwyczajnych zagrożeń wód granicznych i obszarów przygranicznych, a dotyczących
w szczególności:
- wymiany informacji o potencjalnych źródłach nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód
granicznych,
- opracowywania planów alarmowo-operacyjnych,
- wypracowywania wspólnych technik i technologii zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń na
wodach granicznych,
- wymiany doświadczeń i informacji naukowo-technicznej,
- przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń na szczególnie zagrożonych odcinkach wód
granicznych.
Stwierdzono, że brak było zorganizowanego przez Ministra OŚZNiL systemu
współpracy z naczelnymi i terenowymi organami administracji rządowej. Nie realizowano np.
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w zakresie wód
granicznych. Minister OŚZNiL nie podjął starań w celu włączenia Ministerstwa Spraw
Zagranicznych do działań drogą dyplomatyczną na rzecz zawarcia z Republiką Białoruś
nowej umowy o współpracy na wodach granicznych.
Minister

OŚZNiL

nie

spowodował

również

określenia

statusu

prawnego

Pełnomocnika Rządu ds. współpracy na wodach granicznych, powołanego przez Prezesa
Rady Ministrów w dniu 15 października 1993 r. Pełnomocnik Rządu RP działa w strukturze
Ministerstwa OŚZNiL i zakres jego prac nie uszczupla ustawowych upoważnień Ministra
OŚZNiL w zakresie współpracy na wodach granicznych. Brak jest określonych kompetencji
i upoważnień Pełnomocnika Rządu RP do realizacji tej współpracy na płaszczyźnie krajowej
(art.4 ust.4 ustawy z 20 grudnia 1989 r.). Nie podjęto również działań mających na celu
zorganizowanie współpracy instytucjonalnej z wojewodami województw nadgranicznych
w zakresie współpracy na wodach granicznych.
Nie doszło w badanym okresie do rokowań Pełnomocnika Rządu RP ds. współpracy
na wodach granicznych ze Stroną białoruską. Pełnomocnik Rządu RP ds. współpracy na
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wodach granicznych nie powołał również na szczeblu centralnym grup roboczych ekspertów
i specjalistów w poszczególnych dziedzinach gospodarki wodnej do współpracy ze Stroną
białoruską.
• w

zakresie

racjonalnego

wykorzystania

wód

granicznych,

ich

ochrony

przed

zanieczyszczeniem oraz ograniczenia nadzwyczajne zanieczyszczeń wód granicznych
W ramach realizacji programu państwowego monitoringu wód granicznych została
zorganizowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska (PIOŚ) i funkcjonuje sieć
graniczna obejmująca 5 punktów pomiarowo-kontrolnych na wodach granicznych.
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Białej Podlaskiej i Chełmie nie
przestrzegały zasad, częstotliwości oraz wymogów formalnych badań jakości wód,
określanych corocznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Współpraca
wojewódzkich

inspektorów

ochrony

środowiska

z

województw:

białostockiego,

bialskopodlaskiego i chełmskiego ze stroną białoruską w badanym okresie ograniczona była
do wymiany informacji o wynikach badań jakości wód granicznych. Wojewodowie
z województw nadgranicznych: białostockiego, bialskopodlaskiego i suwalskiego zawierali
dwustronne porozumienia z odpowiednimi organami administracji po stronie białoruskiej
o współpracy w zakresie ochrony środowiska, w tym na wodach granicznych.
Znaczne zintensyfikowanie współpracy nastąpiło w roku 1997. W marcu 1997 r. na
spotkaniu przedstawicieli wojewodów: białostockiego, bialskopodlaskiego i chełmskiego
z przedstawicielami administracji rządowej RB z Brześcia i Ukrainy z Łucka ustalono sposób
powiadamiania wzajemnego stron o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.
Pozytywnie oceniła Izba zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych i gmin
w kierunku porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, a zwłaszcza realizacji inwestycji
proekologicznych tj. oczyszczalni ścieków.
Współpracę na wodach granicznych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)
podejmował samodzielnie, organizując z własnej inicjatywy m.in. spotkanie ze stroną
białoruską w grudniu 1995 r. w Brześciu. Dla zlewni bilansowej lewostronnych dopływów
Bugu granicznego, zakończono w maju 1997 r. opracowanie „Identyfikacji stanu
i problematyki gospodarki wodnej”. Z ustaleń kontroli wynikało, że w kolejnych latach
środki otrzymywane przez RZGW na działalność merytoryczną stanowiły znikomy
procent corocznie zgłaszanych potrzeb. I tak, np.: w 1992 r. - 19,9%, w 1993 r. - 11,6%,
w 1994 r. - 5,4%, w 1995 r. - 6,7% i w 1996 r. - 4,6%, co utrudniało efektywną współpracę.
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• w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym budowli wodnych, zabudowy
regulacyjnej urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz melioracji terenów nadgranicznych
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Warszawie nie współpracowała
w badanym okresie ze stroną białoruską w zakresie utrzymania we właściwym stanie
technicznym budowli wodnych, regulacji rzek i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na
rzece Bug i Kanale Augustowskim.
Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Białymstoku,
Białej Podl. i Chełmie nie zostały włączone do prac grup roboczych ekspertów i specjalistów
ds. utrzymania, regulacji i melioracji terenów nadgranicznych. Spotkania grup roboczych
ustały po 1989 r. Jednostki te nie brały udziału w przygotowaniu projektów roboczych
planów współpracy na wodach granicznych.
• w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań na wodach granicznych
W wyniku kontroli ustalono, że przyznane przez Ministra OŚZNiL środki finansowe
na działalność statutową (nową zabudowę, eksploatację i remonty budowli) nie pokrywały
potrzeb zgłoszonych przez Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej (ODGW) w Warszawie
w projektach planów. W 1995 r. wykonano na rzece Bug po stronie polskiej roboty
regulacyjne o wartości 22,0 tys.zł, co stanowiło 0,15% ogółu wydatków poniesionych na
działalność statutową (§ 36 - usługi materialne). Na Kanale Augustowskim po stronie polskiej
- do śluzy Kudrynki, wykonano roboty o wartości 1.094,0 tys.zł, co stanowiło 7,25%
wydatków jw. W 1996 r. wykonano odpowiednio na rzece Bug roboty stanowiące 0,32%
ogółu wydatków, a na Kanale Augustowskim wykonano roboty stanowiące 7,68% ogółu
wydatków ODGW na działalność statutową.
Jednocześnie ODGW nie wykorzystywała w pełni środków pozabudżetowych na
realizację zadań statutowych. W wyniku zbyt późnego podpisania umowy z NFOŚiGW
w lipcu 1996 r. o udzielenie dotacji na podwyższenie i umocnienie prawego brzegu rzeki Bug
w wysokości 172,0 tys.zł, nie wykorzystano kwoty 52,4 tys.zł.
Ochronę wód przed zanieczyszczeniem na granicy z Republiką Białoruś w zakresie
budowy, modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków dofinansowano w 1995 r.
z NFOŚiGW w formie 4 pożyczek i 3 dotacji 7 zadań na łączną kwotę 4.184,3 tys.zł.
W 1996 r. dofinansowano w formie 2 pożyczek i 2 dotacji realizację 4 zadań na łączną
kwotę 2.500,0 tys.zł. Kwota ta została w pełni wykorzystana.
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NIK stwierdziła, że nie podejmowano działań mających na celu pozyskiwanie
środków finansowych ze źródeł zagranicznych, w tym: Banku Światowego, EBOR-u,
PHARE i innych na realizację współpracy na wodach granicznych.

*

*

*

Wyniki badań kontrolnych wskazały potrzebę podjęcia działań o charakterze
generalnym w stosunkach dwustronnych i dyscyplinujących działania jednostek biorących
udział we współpracy po stronie polskiej, a mianowicie:
Minister

Ochrony

Środowiska,

Zasobów Naturalnych

i

Leśnictwa powinien podjąć

działania:
• zmierzające do sfinalizowania negocjacji i zawarcia umowy o współpracy w dziedzinie
gospodarki wodnej na polsko-białoruskich wodach granicznych, warunkującej efektywną
współpracę, z zabezpieczeniem interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
• mające na celu określenie statusu prawnego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
ds. współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na polsko-białoruskich wodach granicznych,
jego kompetencje, obowiązki i upoważnienia we współpracy krajowej;
• zapewniające należyte współdziałanie z właściwymi ministrami i wojewodami oraz
jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi we współpracy na polsko-białoruskich wodach
granicznych;
• zobowiązujące

Głównego

Inspektora

Ochrony

Środowiska

do

egzekwowania

od

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska realizacji postanowień wynikających
z kolejnych zarządzeń GIOŚ w sprawie wykonania badań jakości wód granicznych,
• zobowiązujące Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do określenia form i zasad
współpracy WIOŚ z województw nadgranicznych z Partnerami ze Strony białoruskiej.
Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy na wodach granicznych
z Republiką Białoruś powinien m.in.:
• podjąć działania zmierzające do wznowienia rokowań z Republiką Białoruś w zakresie
współpracy na wodach granicznych;
• zorganizować działalność poszczególnych grup roboczych ekspertów i specjalistów
w zakresie organizacyjno-prawnym oraz merytorycznym oraz ustalić tryb i zasady ich
funkcjonowania;

417
• ustalić zasady współdziałania grup roboczych ekspertów i specjalistów działających
w ramach współpracy na wodach granicznych z terenowymi organami administracji rządowej
i samorządowej;
• włączyć Okręgową Dyrekcję Gospodarki Wodnej w Warszawie i Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie do współpracy na polsko-białoruskich wodach
granicznych;
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien zobowiązać podległe służby do:
• stałego nadzoru nad zorganizowanym monitoringiem wód granicznych rzeki Bug;
• wyegzekwowania od Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej
i Chełmie przestrzegania zasad, częstotliwości i wymogów formalnych badań jakości wód.

Wojewodowie

z

województw

nadgranicznych:

białostockiego, bialskopodlaskiego

i chełmskiego w ramach prowadzonych prac nad utworzeniem Euroregionu „Bug” powinni:
• zintensyfikować i rozszerzać zakres współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach
granicznych z odpowiednimi organami administracji po Stronie białoruskiej,
• szerzej wykorzystywać uprawnienia i doświadczenia WZMiUW,
• aktywizować działania rządowe i samorządowe na rzecz budowy oczyszczalni ścieków
w zlewni rzeki Bug, także poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych ze
źródeł pozabudżetowych.
Samorządy gmin z terenów zlewni rzeki Bug powinny:
• wzmóc proces realizacji oczyszczalni ścieków, szerzej wykorzystując środki pozabudżetowe,
• poprawić gospodarkę odpadami, przyspieszyć budowę wysypisk odpadów, doprowadzić do
likwidacji dzikich wysypisk.
Izba uznaje również za niezbędne:
• sfinalizowanie negocjacji polsko-białoruskich poprzez zawarcie nowej umowy współpracy
na wodach granicznych;
• opracowanie porozumień wykonawczych, uzupełniających umowę - ułatwiających jej
wdrożenie;
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• określenie statusu prawnego Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej ds. współpracy
na wodach granicznych.
• określenie i wdrożenie zasad współdziałania jednostek administracyjnych położonych po obu
stronach granicy bowiem wiele problemów gospodarki wodnej ma znaczenie lokalne i w tych
przypadkach, takie formy współpracy będą efektywniejsze.
Jednym z zagadnień, które należy rozwiązać - przy pełnym zaangażowaniu obu
partnerów zarówno na szczeblu rządowym, jak lokalnym - jest czynna i bierna ochrona wód
granicznych przed powodzią. Należy do nich budowa zbiorników retencyjnych, budowa
nowych wałów i remonty istniejących wałów przeciwpowodziowych oraz roboty regulacyjne
na ciekach wodnych.
W zakresie dotyczącym ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem należy
ustalić zasady współpracy w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń wód granicznych oraz
doprowadzić ich stan do norm odpowiadających dyrektywom Unii Europejskiej. Konieczne
jest opracowanie i wdrożenie programów działania w ww. zakresie, przygotowania
harmonogramów prac oraz zasad i źródeł ich finansowania. Niezbędne jest podjęcie działań
mających

na

celu

włączenie

polskich

służb

hydrologiczno-meteorologicznych

do

współdziałania z europejskimi służbami hydrologiczno-meteorologicznymi.

*

*

*

Ministerstwo

*
Ochrony

Środowiska,

Zasobów

Naturalnych

i

Leśnictwa

poinformowało, że:
• spostrzeżenia i wnioski wynikające z badania tej działalności będą przedmiotem oceny,
• celem tej oceny będzie sformułowanie priorytetów i kierunków działalności dla służb
podległych Ministrowi OŚZNiL w 1998 r., realizujących zadania związane ze współpracą na
wszystkich wodach granicznych,
• ze względu na fakt, że rzeką Bug wnoszony jest do Bałtyku bardzo znaczny ładunek
zanieczyszczeń oraz, że rzeka stanowi jedno z istotnych źródeł zaopatrzenia mieszkańców
Warszawy w wodę pitną, uznano poprawę jakości wód tej rzeki za zadanie priorytetowe,
które najefektywniej może być rozwiązane w ramach współpracy Polski, Białorusi i Ukrainy,
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• przy wsparciu środkami finansowymi PHARE podjęto prace, w ramach współpracy
wielostronnej Polski, Białorusi, Ukrainy i Unii Europejskiej przy realizacji wspólnego
programu monitoringu jakości wód rzeki Bug.
W wyniku przeprowadzonych kontroli NIK organy administracji publicznej podjęły
działania intensyfikujące i rozszerzające zakres współpracy na wodach granicznych
z odpowiednimi organami administracji po Stronie białoruskiej.
I tak np.
Ministerstwo OŚZNiL przy udziale GIOŚ oraz Instytutu Ochrony Środowiska
zorganizowało w Zamościu konferencję nt. „Program wspólnego monitoringu jakości wód
w zlewni rzeki Bug” w celu wypracowania krajowych zasad współpracy na wodach
granicznych Bugu między Polską, Białorusią i Ukrainą.
Wojewoda

Bielskopodlaski

zorganizował

naradę

regionalną

4

województw

nadgranicznych, z udziałem przedstawicieli obwodu Brzeskiego Republiki Białorusi
i obwodów; Lwowskiego i Wołyńskiego Ukrainy w celu wymiany informacji dot.
opracowania kompleksowego programu ochrony wód rzeki Bug i jego dopływów oraz
wypracowania wniosków dotyczących wspólnych działań w sprawach: nadzwyczajnych
zanieczyszczeń środowiska (NZŚ), ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrodniczej
doliny rzeki Bug.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej wystąpił do Komitetu
ds. Ekologii w Brześciu z propozycją współpracy przy opracowaniu dot. inwentaryzacji
źródeł zanieczyszczeń oraz inwestycji ochrony wód zlewni rzeki Bug, przy którym
uczestniczą również wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w: Chełmie, Lublinie
i Zamościu.
Materiały z przedmiotowej kontroli zostaną przedstawione na forum EUROSAI oraz
INTOSAI.

Wyniki kontroli realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach
granicznych zawartych między Republiką Litewską a Polską
Badaniami kontrolnymi po Stronie polskiej objęto:
• Ministerstwo

Ochrony

Środowiska,

Zasobów

Naturalnych

i

Leśnictwa

łącznie

z Pełnomocnikiem Rządu RP ds. współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach
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granicznych (zwanym dalej Pełnomocnikiem Rządu RP ds. współpracy na wodach
granicznych), działającym w strukturach organizacyjnych MOŚZNiL,
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
• Urząd Wojewódzki w Suwałkach,
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Suwałkach.

*

*
Badania kontrolne wykazały, że Minister OŚZNiL nie doprowadził do zawarcia

umowy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z Republiką
Litwy

pomimo

zobowiązań

wynikających

z

Traktatu

o

przyjaznych

stosunkach

i dobrosąsiedzkiej współpracy między RP i RL, sporządzonego w Wilnie 26 kwietnia 1994 r.
Wobec nieprzyjęcia przez Litwę sukcesji zobowiązań po b. ZSRR Polska nie posiada
dotychczas umowy o współpracy na wodach granicznych z tym krajem.

Współpraca między Republiką Litwy i Polską w dziedzinach określonych w głównych
celach kontroli przedstawiała się następująco:
• w zakresie działań formalnoprawnych na rzecz realizacji zadań wynikających z umów
międzynarodowych na wodach granicznych
Stwierdzono jednak, że Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa zawarł 24 stycznia 1992 r. porozumienie z Generalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska Republiki Litwy w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.
Pełnomocnik Rządu RP ds. współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach
granicznych nie podjął działań w zakresie tej współpracy z Republiką Litwy w latach 19951996. Nie powołał on na szczeblu centralnym grup roboczych specjalistów i ekspertów
w poszczególnych dziedzinach gospodarki wodnej do realizowania zadań wynikających
z umów międzyrządowych lub porozumień Pełnomocników obu Krajów.
Minister OŚZNiL nie zorganizował systemu współpracy z naczelnymi i centralnymi
oraz terenowymi organami administracji rządowej w zakresie wód granicznych. Ministerstwo
OŚZNiL nie prowadziło bezpośredniej współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w zakresie wód granicznych. Nie podjęto także starań o włączenie
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych do działań drogą dyplomatyczną na rzecz zawarcia
z Litwą umowy o współpracy na wodach granicznych.
W trakcie rozmów z przedstawicielami Republiki Litewskiej Strona polska
zadeklarowała zobowiązanie, którego wykonanie, na skutek braku szczegółowego
rozpoznania sprawy, było niemożliwe do realizacji ze względów formalnych. Dotyczyło to
przekazania przez Stronę polską nieużywanej aparatury pomiarowej z laboratoriów
Państwowych Inspektoratów Ochrony Środowiska (PIOŚ).
Współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z Republiką
Litwy realizowana była w badanym okresie przez terenowe organy administracji rządowej
oraz wojewódzkie służby ochrony środowiska.

• w

zakresie

racjonalnego

wykorzystania

wód

granicznych,

ich

ochrony

przed

zanieczyszczeniem oraz ograniczenia nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych
W ramach porozumienia między Ministrem OŚZNiL a Generalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska RL w styczniu 1992 r. ustalono plan przedsięwzięć na lata 1994-1996 w
zakresie monitoringu środowiska. Wyniki kontroli wykazały, że w zakresie prowadzenia
pomiarów jakości wód granicznych wykonano

wszystkie prace przewidziane w planie

współpracy.
Odnotowano

zwiększenie

aktywności

podmiotów

gospodarczych

i

gmin

w kierunku porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, a zwłaszcza realizacji inwestycji
proekologicznych w zlewni rzek: Szeszupy, Szelmentki i Marychy. Służyły temu działania
inwestycyjne na rzecz poprawy czystości wód granicznych wypływających z Polski.
W 1995 r. oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków na przejściu granicznym
w Budzisku, a w 1997 r. przewidziane jest zakończenie budowy oczyszczalni ścieków na
przejściu granicznym w Ogrodnikach.
Do 2000 r. zakończone mają być budowy oczyszczalni ścieków: miejskiej w Sejnach
oraz 5 gminnych w: Jeleniewie, Rutce-Tartak, Puńsku, Szypliszkach i Wiżajnach.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Suwałkach objął kontrolą
w latach 1994-1997 wszystkie zinwentaryzowane w pasie przygranicznym obiekty,
stanowiące potencjalne źródła zanieczyszczeń środowiska, mając na względzie ograniczenie
bądź eliminację negatywnego oddziaływania tych obiektów na środowisko naturalne.
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Strony dokonały inwentaryzacji ale nie wymieniły między sobą ewidencji
potencjalnych źródeł nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (NZŚ) zlokalizowanych na
polskim i litewskim obszarze przygranicznym. Strony przyjęły, że inwentaryzację należy
traktować jako wewnętrzną sprawę obu stron, wspomogającą ustawowe zadania służb
ochrony środowiska. Brak wymiany informacji o rodzaju potencjalnych zagrożeń dla
środowiska na obszarach granicznych uniemożliwia przygotowanie się do prowadzenia akcji
ratowniczych.

Wojewoda Suwalski powołał Zespół ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
który ustalał i aktualizował rejestr podmiotów stanowiących potencjalne źródła NZŚ. Zespół
ten prowadził kontrole oraz organizował szkolenia i sympozja z zakresu przeciwdziałania
i zwalczania NZŚ.
Nie zdołano jednak dotychczas uzgodnić i wypracować ze Stroną litewską zasad
i procedur uzgadniania budowy w strefie przygranicznej obiektów mogących negatywnie
oddziaływać na środowisko naturalne.
• w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym budowli wodnych, zabudowy
regulacyjnej

urządzeń

ochrony

przeciwpowodziowej

oraz

melioracji

terenów

przygranicznych
Wyniki kontroli ujawniły, że nie zawarto ze Stroną litewską porozumienia
określającego zasady utrzymania i eksploatacji cieków na granicy polsko-litewskiej oraz
prowadzenia

robót

melioracyjnych

i

budowy

urządzeń

melioracyjnych. Bieżącą

konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowy melioracyjne, drenowanie itp.) na
terenach nadgranicznych, w badanym okresie wykonywały spółki wodne i właściciele
zmeliorowanych użytków rolnych, a konserwację urządzeń melioracji podstawowych (cieków
granicznych - Marycha, Szeszupa i Szelmentka) - WZMiUW w Suwałkach.
• w zakresie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań związanych z ochroną
wód granicznych
W latach 1995-1996 wydatkowano ogółem na realizację inwestycji dotyczących
ochrony wód na granicy polsko-litewskiej kwotę 1.097 tys.zł, z tego na budowę oczyszczalni
ścieków na przejściu granicznym w Budzisku - 350,0 tys.zł, a na kontynuację budowy
oczyszczalni ścieków w Sejnach - 747,0 tys.zł.
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Środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkiego Funduszu OŚiGW w Suwałkach przeznaczane na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych w zakresie ochrony wód granicznych wynosiły odpowiednio 28,2% i 33,5%
ogółu poniesionych na ten cel wydatków.

Na konserwację cieków granicznych (rzeki Marycha, Szeszupa, Szelmentka, Gołdapa,
Węgorapa i Wołkuszanka) wydatkowano: w 1994 r. - 53.252 zł, w 1995 r. - 29.145 zł
i w 1996 r. - 56.273 zł. Nie korzystano dotychczas z funduszy celowych przy finansowaniu
tych robót.
W badanym okresie nie podejmowano działań w celu pozyskiwania środków
pozabudżetowych z Banku Światowego, EBOR-u i PHARE na realizację współpracy
międzynarodowej na wodach granicznych.

*

*

*

Dotychczasowe działania nie doprowadziły do należytej współpracy na wodach
granicznych z Republiką Litewską, w dostosowaniu do bieżących i perspektywicznych
potrzeb.
Wyniki kontroli ujawniły potrzebę podjęcia działań o charakterze generalnym
w stosunkach dwustronnych i dyscyplinujących działania jednostek biorących udział we
współpracy po stronie polskiej, a mianowicie:
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powinien podjąć działania:
• zmierzające do sfinalizowania negocjacji i zawarcia umowy o współpracy w dziedzinie
gospodarki wodnej na polsko-litewskich wodach granicznych, warunkującej efektywną
współpracę, z zabezpieczeniem interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewniające należyte współdziałanie z właściwymi ministrami i Wojewodą Suwalskim oraz
jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi we współpracy na polsko-litewskich wodach
granicznych.
• w celu powołania na szczeblu rządowym wspólnych grup roboczych ekspertów
i specjalistów ds. współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych
z Republiką Litewską oraz ustalić zasady:
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- powoływania ekspertów i specjalistów działających w ramach poszczególnych grup
roboczych,
- organizowania przez kierowników grup narad i spotkań z udziałem ekspertów dla
rozstrzygnięcia ważnych problemów z dziedziny gospodarki wodnej na wodach granicznych
oraz należytego ich dokumentowania,
- ustalenia obowiązku i sposobu współdziałania i konsultowania zamierzeń dotyczących
transgranicznej gospodarki wodnej, szczególnie w zakresie racjonalnego wykorzystania
zasobów wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem,
- współdziałania grup roboczych działających w ramach współpracy lokalnej na wodach
granicznych z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej;
• zapewniające przekazywanie ustaleń i wniosków, wynikających ze spotkań przedstawicieli
Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, dotyczących współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, jednostkom, których bezpośrednio
one dotyczą;
• zapewniające udział przedstawicieli Wojewody Suwalskiego, WIOŚ oraz samorządów
terytorialnych z pasa przygranicznego w pracach wspólnych grup roboczych,
• w zakresie zintensyfikowania wspólnie z administracją rządową i samorządową działania na
rzecz przyspieszenia realizacji budowy oczyszczalni ścieków w pasie przygranicznym
z Litwą.
Wojewoda Suwalski powinien:
• spowodować wykonywanie zobowiązań wynikających z porozumień zawartych ze Stroną
litewską, a zwłaszcza:
- wypracować wspólne zasady i procedury uzgadniania budowy obiektów mogących mieć
negatywny wpływ na środowisko w strefie przygranicznej,
- rozważyć utworzenie na rzece Szeszupie turystycznego szlaku wodnego,
- określić, we wspólnym porozumieniu ze Stroną litewską, zasady utrzymania i eksploatacji
cieków granicznych, sposobu prowadzenia prac melioracyjnych i budowy urządzeń
melioracyjnych na terenach nadgranicznych;
• wspierać samorządy gmin w działaniach porządkujących gospodarkę wodno-ściekową.
WIOŚ w Suwałkach powinien:
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• kontrolować prowadzenie właściwej gospodarki odpadami w gminach,
• kontynuować badania jakości wód rzek granicznych i ich zlewni.

Samorządy gmin z terenów nadgranicznych powinny:
• kontynuować proces realizacji oczyszczalni ścieków; Egzekwować zakaz wywozu
nieoczyszczonych ścieków na wylewiska gminne,
• uporządkować istniejące wysypiska odpadów, szczególnie wyeliminować infiltrację do wód
gruntowych; Nie dopuszczać do powstawania dzikich, niekontrolowanych wysypisk
odpadów,
• szerzej wykorzystywać pozabudżetowe możliwości finansowania zadań inwestycyjnych
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy wysypisk odpadów.
Izba uznała, że konieczne jest prowadzenie dobrej współpracy na wodach
granicznych.

Przynosi

zanieczyszczeniem,

ona

bowiem określone

racjonalnym

korzyści

zagospodarowaniu

ich

w

ochronie
zasobów

wód
i

przed

ochronie

przeciwpowodziowej. W tym celu za niezbędne uznano sfinalizowanie negocjacji polskolitewskich poprzez zawarcie umowy o współpracy na wodach granicznych oraz określenie i
wdrożenie zasad współdziałania jednostek administracyjnych położonych po obu stronach
granicy.

*

*

*

*

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa poinformował, że:
• spostrzeżenia i wnioski wynikające z badania kontrolnego będą przedmiotem oceny przez
Kierownictwo MOŚZNiL,
• celem tej oceny będzie sformułowanie priorytetów i kierunków działalności dla służb
podległych Ministrowi OŚZNiL w 1998 r., realizujących zadania związane ze współpracą na
wodach granicznych.
W wyniku przeprowadzenia kontroli równoległej wspólnie przez najwyższe organy
kontroli

Rzeczypospolitej

Polskiej

i

Republiki

Litwy,

dotyczącej

współpracy

międzynarodowej na polsko-litewskich na wodach granicznych. Strony dokonały wzajemnej
wymiany ustaleń oraz uwag i wniosków wynikających z kontroli.
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Wydany zostanie „Komunikat” Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i Kontrolera
Państwowego Republiki Litwy, w którym zawarte zostaną wnioski pokontrolne przyjęte do
realizacji przez obie Strony oraz przedstawione będą propozycje dalszej współpracy obu
organów kontroli w zakresie realizacji wspólnych kontroli sfery ochrony środowiska.
Materiały zostaną przedstawione na forum EUROSAI oraz INTOSAI.
Wyniki kontroli organizacji i działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 1996 r.
Kontrolę przeprowadzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
w którym utworzony został Krajowy Fundusz Mieszkaniowy oraz od 9 kwietnia do
25 kwietnia 1997 r. w Śremskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Śremie.
Celem tej kontroli było dokonanie oceny organizacji i funkcjonowania w 1996 r.
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w sferze kredytowania budownictwa lokali
mieszkalnych na wynajem.

*

*
NIK stwierdziła, że w organizacji i działaniu Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

występowały nieprawidłowości. Dotyczyły one zwłaszcza braku uzgodnień planu finansowego
z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministrem Finansów i jego
realizacji, która odbiegała od przyjętych wielkości zarówno po stronie wpływu środków jak
i wydatków. Mało efektywnie prowadzona promocja Funduszu, nie przyniosła oczekiwanych
rezultatów. Jednocześnie ustalono, że Bank Gospodarstwa Krajowego był przygotowany do
udzielania kredytów z Funduszu, dopiero po 5 m-cach od wejścia w życie ustawy.
Po utworzeniu Funduszu i dostosowaniu przez Radę Ministrów statutu Banku do
obsługi Funduszu, Zarząd Banku uchwałą Nr 3/96 z dnia 11 stycznia

1996 r. utworzył

w strukturze organizacyjnej Banku odrębną jednostkę Departament KFM z zadaniem
realizowania postanowień ustawy we współpracy z innymi departamentami Banku,
a w szczególności załatwiania spraw związanych z obsługą Funduszu.
W dniu 10 maja 1996 r. weszło w życie - stosownie do postanowień art. 21 ustawy rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 1996 r.,
co wraz z wprowadzonymi w Banku wewnętrznymi aktami normatywnymi spowodowało, że
w maju 1996 r. zakończył się etap formalno-prawnego przygotowania do częściowej
realizacji zadań Funduszu, a więc po 5-ciu miesiącach od daty wejścia ustawy w życie.
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W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa brak określenia zasad
udzielania kredytów na remonty i modernizację lokali mieszkalnych przeznaczonych na
wynajem, co wyłącza tę sferę gospodarki mieszkaniowej z zakresu kredytowania Funduszem.
Wbrew wymogom art. 22 ust. 2 ustawy plan finansowy Funduszu nie został
uzgodniony z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministrem Finansów.
Bank przedłożył w kwietniu 1996 r. projekt planu zainteresowanym ministrom jednak nie
uzyskał wymaganej aprobaty. Ustawa nie określa trybu i terminów dokonania wymienionych
uzgodnień, przy równoczesnym ustaleniu, że plan ten stanowi wyodrębnioną część składową
planu finansowego Banku (art. 22 ust. 2 ustawy). Wobec konieczności posiadania planu
finansowego Banku, Rada Nadzorcza Banku - której w myśl przepisu art. 22 ust. 1 ustawy
powierzono nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu - w składzie rozszerzonym
o przedstawicieli MGPiB zatwierdziła plan finansowy Funduszu w dniu 30 kwietnia 1996 r.
Plan finansowy Funduszu na r. 1996 opracowany przez Bank zakładał kredytowanie
w 1996 r. budowy 5 tys. mieszkań przewidzianych do oddania w 1997 r., na co
przewidywano środki finansowe w wysokości 75.000 tys.zł oraz na remonty i modernizację
lokali mieszkalnych 16.000 tys.zł. Kwoty te obejmowały transze kredytu uruchamiane w
1996 r.
Plan finansowy Funduszu po stronie wpływów ujmował kwotę przewidzianą ustawą
budżetową na 1996 r. (120.000 tys.zł) powiększoną o przekazaną Bankowi przez MGPiB
w 1995 r. kwotę 58.688 tys.zł. ze spłaty w 1995 r. pożyczek udzielonych przez b.Fundusz
Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego.
Realizacja planu finansowego Funduszu odbiegała od przyjętych wielkości zarówno
po stronie wpływu środków jak i wydatków. Poza zasilaniem Funduszu ze środków
budżetowych przewidzianych na 1996 r. do Funduszu wpłynęły spłaty pożyczek udzielonych
przez b.Fundusz Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego w kwocie 5.502 tys.zł oraz
przekazana dodatkowo przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w dniu
30 grudnia 1996 r. kwota 221.968 tys.zł.
Od powstania Funduszu do końca 1996 r. wpłynęło 406.158 tys.zł, tzn. o 227.470 tys.zł
więcej niż planowano ( 227% pierwotnego planu).
Wydatki Funduszu ukształtowały się na poziomie niższym niż planowano, bowiem:
- udzielono tylko 2 kredyty na realizację inwestycji budowlanych - tj. budowę 38 lokali
mieszkalnych - na łączną kwotę 1.179,4 tys.zł;
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- z braku przepisów wykonawczych nie udzielono żadnego kredytu na modernizację i remont
budynków mieszkalnych, a z braku wniosków nie udzielono żadnych kredytów na realizację
komunalnej infrastruktury technicznej.
Na działalność pozakredytową Funduszu w planie finansowym przewidziano
wydatkowanie 1.865 tys.zł, z tego na zakupy inwestycyjne konieczne dla obsługi Funduszu
przewidziano 925 tys.zł, a na koszty działania Departamentu KFM 940 tys.zł, w tym na płace
pracowników 445,3 tys.zł i na promocję 108 tys.zł.
W realizacji zmniejszono koszty zakupów inwestycyjnych związanych z organizacją
obsługi Funduszu do kwoty 249 tys.zł, tj. o 73%, a planowane koszty działalności
Departamentu KFM wykonano w 73,4% zamykając koszty roczne kwotą 821 tys.zł,
dostosowując ją do zmniejszonych potrzeb kredytowych.
Zakupy inwestycyjne i koszty działalności Departamentu KFM nie odbiegają od przyjętego
w bankowości standardu i nie naruszają zasady gospodarności.
Stosownie do art. 17 ust 1 pkt. 3 ustawy wolne środki Funduszu były lokowane
w bonach skarbowych, bonach pieniężnych NBP, obligacjach skarbu państwa oraz
w krótkoterminowych lokatach bankowych. Na koniec 1996 roku Fundusz posiadał ogółem
220.390 tys. zł.
Operacje finansowe przeprowadzane wolnymi środkami Funduszu przyniosły
w 1996 r. - 4.020 tys.zł, a łącznie z przychodem przypadającym do 31 grudnia 1996 r.
z tytułu posiadanych bonów i obligacji przewidzianych do wykupu po 1 stycznia 1997 r. 23.760 tys.zł. Tak wysokie lokaty kapitałowe były realizowane wobec nieuruchomienia
w planowanej wysokości kredytów z Funduszu.
Niezależnie od wykonywania podstawowych funkcji obsługi Funduszu, Departament
KFM od momentu ukonstytuowania skoncentrował się na działalności promocyjnej. Polegała
ona przede wszystkim na upowszechnianiu podstawowych informacji dotyczących
funkcjonowania Funduszu i korzyści płynących z jego wykorzystania, a także sprawowaniu
funkcji instruktażowych.
Promocja Funduszu prowadzona była w oparciu o ramowy harmonogram promocji
działań Banku opracowany jeszcze przed powstaniem Departamentu KFM. Harmonogram ten
nie został w trakcie realizacji dostosowany przez Departament KFM do faktycznych potrzeb
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informacyjno-instruktażowych

Funduszu.

Pomimo

zaangażowania

całego

potencjału

kadrowego Departamentu KFM promocja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Przy wykorzystaniu w 73,4% środków planowanych na działalność Departamentu KFM,
ujętych w planie finansowym Funduszu, na 1996 r. nie zwiększono nakładów na akcję
promocyjno-instruktażową.
Jednocześnie przy braku odpowiedniej ilości własnych oddziałów i filii Bank, do czasu
zakończenia kontroli, nie nawiązał współpracy z innymi bankami gotowymi promować
i obsługiwać kredyt oparty o KFM. Do końca 1996 r. zainteresowanie kredytem zgłosiły
24 jednostki, z których tylko 2 uzyskały kredyt, a 2 następne zdołały przedłożyć Bankowi
wymagane udokumentowanie wniosku kredytowego.
Kreatorem nowego sektora budownictwa mieszkaniowego z mieszkaniami na
wynajem - w myśl art. 27 ust. 1 ustawy - są Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)
uprawnione do korzystania z preferencyjnych kredytów ze środków KFM. W 8 miesięcznym
okresie działania Funduszu ujawnił się brak szerszego zainteresowania budownictwem
mieszkaniowym na wynajem, co przejawiło się małym zaangażowaniem gmin w realizowaniu
takiego budownictwa, a w konsekwencji powstaniem niewielkiej ilości TBS-ów. Do
tworzenia TBS-ów zniechęcały potencjalnych założycieli także trudne do zrealizowania
wymogi finansowe i formalno-prawne określone zarówno w ustawie jak i w rozporządzeniu.
Do najważniejszych ograniczeń zaliczyć należało:
- konieczność indywidualnego zatwierdzania umów lub statutów pomimo, że działalność TBSów jest jednorodna i określona w ustawie,
- ustawowe ograniczenie kredytu ze środków Funduszu do 50% kosztów przedsięwzięcia,
- stosowanie - obliczanego dla innych celów na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych - ogłaszanego przez wojewodów
wskaźnika przeliczeniowego kosztu 1 m2 powierzchni użytkowej budynku do określenia
maksymalnego kosztu przedsięwzięcia warunkującego uzyskanie kredytu,
- uwarunkowanie najmu lokalu mieszkalnego od wysokości dochodów gospodarstwa
domowego najemcy przez cały okres zamieszkiwania,
- opodatkowanie podatkiem VAT (22%) aportów wnoszonych przez gminy do TBS-ów,
- wymogi dotyczące sposobu udokumentowania wniosku kredytowego i zawarcia umowy
kredytowej,
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- brak ośrodków promujących i monitorujących działalność TBS-ów.
Wyniki kontroli wykazały, że Bank Gospodarstwa Krajowego był przygotowany do
udzielania kredytów z Funduszu dopiero po blisko 5 miesiącach od dnia wejścia w życie
ustawy. Wpływ na to miały zarówno rozpoczęte po wejściu w życie ustawy działania
organizacyjne Banku, jak i brak rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego... wydanego dopiero w dniu 29 marca 1996
r., które weszło w życie z dniem 10 maja 1996 r.
Plan finansowy Funduszu oparty był o nierealne założenia kredytowania w 1996 r.
budowy 5.000 mieszkań oraz kredytowania remontów i modernizacji lokali mieszkalnych,
mimo nie określenia przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zasad
udzielania kredytów na omawiane remonty i modernizacje.
Wbrew postanowieniom ustawy, plan finansowy Funduszu nie został opracowany
w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Ministrem
Finansów. Pomimo długotrwałej korespondencji Minister Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa nie zajął stanowiska w sprawie planu finansowego Funduszu na 1996 r.
Utworzony w Banku Departament KFM pomimo znaczących działań w ramach
prowadzonej akcji promocyjno-instruktażowej nie osiągnął spodziewanych rezultatów
w zakresie udzielonych kredytów.
Wobec 0,3% wykorzystania środków KFM będących w dyspozycji Banku na koniec
1996 r. wolne środki lokowano w bonach i obligacjach oraz lokatach bankowch, co powinno
być działaniem uzupełniającym w wykorzystaniu środków a nie głównym ich
przeznaczeniem.
Pierwszy 8-miesięczny okres faktycznego działania Funduszu ujawnił także brak
szerszego zainteresowania budownictwem mieszkań na wynajem. Budowa nowego sektora
rynku mieszkaniowego tj. mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, nie mającego
w powojennej Polsce żadnych tradycji, wymaga przełamania dotychczasowych postaw
biernego oczekiwania na mieszkanie i zachowań potencjalnych kredytobiorców, tj. gmin
i towarzystw budownictwa społecznego.
Powstawaniu nowych inwestorów, tj. Towarzystw Budownictwa Społecznego nie
sprzyjają również przyjęte w ustawie i rozporządzeniu wymogi formalno-prawne,
warunkujące uzyskanie kredytu ze środków Funduszu. Wymogi te okazały się zbyt trudne do
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spełnienia dla ewentualnych organizatorów TBS, szczególnie co do wysokości zgromadzenia
niezbędnych środków własnych.
Również gminy nie skorzystały z preferencyjnych kredytów na realizację komunalnej
infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu realizowanemu na
zasadach określonych w ustawie.
Promocja kredytów Funduszu, będąca przede wszystkim promocją budownictwa
mieszkań na wynajem, pozostawiona dotychczas Bankowi, przekraczała jego kompetencje
i uprawnienia a także możliwości. Bank prowadzi działalność poprzez departamenty centrali
oraz dwa oddziały zlokalizowane w Warszawie.
Brak szerokiego współdziałania w promocji kredytów ze środków Funduszu doprowadził do
tego, że przy istnieniu w Polsce 2.486 gmin do końca 1996 r. powstało, lub było w fazie
organizacji, zaledwie 15 TBS-ów.

*

*

*

Uwzględniając wyniki kontroli Najwyższa Izba Kontroli przedłożyła następujące
uwagi i wnioski:
• Dla

powstawania

tworzenia

się

i

funkcjonowania

nowych

podmiotów

procesu

inwestycyjnego celowe jest rozważenie znowelizowania zarówno ustawy jak i rozporządzenia
pod kątem zminimalizowania wymagań formalnych dotyczących procesu tworzenia TBS,
warunków

kredytowania

inwestycji

przez

Fundusz

oraz

warunków

zasiedlania

wybudowanych mieszkań.
Wobec jednorodności przedmiotu działania TBS określonego szczegółowo w ustawie,
ustawowego uregulowania form organizacyjnych i sposobu działania TBS, proponuje się
zrezygnować z procedury indywidualnego opracowywania i zatwierdzania umowy lub statutu
TBS na rzecz opracowania ramowej umowy lub statutu i rejestrowania TBS tylko w Sądzie
Rejestrowym, na podstawie umowy lub statutu uwzględniającego postanowienia ramowe, co
pozwoliłoby znacznie ułatwić i skrócić okres organizacji TBS.
Przyjęty w rozporządzeniu MGPiB sposób określania maksymalnego kosztu inwestycji
w oparciu o wskaźnik wojewódzki kosztu budownictwa mieszkaniowego jest mało
adekwatny do potrzeb Funduszu.
Wskaźnik wojewódzki nie obejmuje wszystkich składników kosztów obowiązkowo
występujących w budownictwie lokali mieszkalnych na wynajem kredytowanych z Funduszu,
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np. takich jak: standard wykończeniowy lokali, podwyższone parametry techniczne
budynków, kompletność realizacji inwestycji łącznie z tzw. małą architekturą. Jednocześnie
wskaźnik ten obejmuje koszty realizacyjne z poprzedniego półrocza lub roku.
Celową wydaje się zmiana metody określania maksymalnego kosztu realizacji budownictwa
lokali mieszkalnych na wynajem, w oparciu o prognozowane koszty budownictwa, przy czym
rozważyć należy możliwość zapewnienia Bankowi większej swobody oceny kształtowania się
kosztów inwestycji w ujęciu dynamicznym a nie statycznym w oparciu o realnie określony
całkowity koszt budowy.
Niezbędnym wydaje się podniesienie górnej granicy kredytu z Funduszu powyżej obecnych
50%. Ostateczny procentowy udział środków Funduszu w koszcie inwestycji wynikałby
z sytuacji finansowej kredytobiorcy i byłby ustalany w negocjacjach z Bankiem.
Rozważenia wymaga kwestia warunkowania najmu lokalu mieszkalnego od wysokości
dochodów gospodarstwa domowego najemcy przez cały okres zamieszkiwania. Wydaje się
zasadnym ograniczenie prawa do zastosowania czynszu wolnego np. poprzez określenie
progów zwyżki czynszu dotychczas płaconego w stosunku do stóp przekroczenia dochodu
określonego w ustawie.
• Szczególne znaczenie ma objęcie preferencyjnym kredytem ze środków Funduszu remontów i
modernizacji lokali mieszkalnych umożliwiające inwestorom dokonywanie wyboru rodzaju
inwestycji w oparciu o lokalne uwarunkowania i rachunek ekonomiczny, a gminom
rewaloryzację często katastrofalnego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych. Powinno
to również ułatwić gminom przejęcie od zakładów pracy mieszkań zakładowych.
• Kreowanie nowego sektora rynku mieszkaniowego powinno być zadaniem wspólnym Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, branżowych i terytorialnych związków samorządowych i
spółdzielczych, związków miast, Ogólnopolskiego Forum TBS, placówek naukowobadawczych itp. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powinien rozważyć możliwość
stworzenia centrum informacyjno-promocyjnego w oparciu o istniejące instytuty naukowobadawcze i ich placówki regionalne.
NIK wnioskowała także pod adresem:
Ministra Finansów oraz Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast;
Dla usprawnienia i rozszerzenia akcji kredytowej ze środków Funduszu konieczne jest
przygotowanie i wydanie brakujących przepisów wykonawczych dotyczących:
• kredytowania remontów i modernizacji lokali mieszkalnych (art. 18 pkt 7 ustawy),
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• zdefiniowania i określenia zasad pokrywania innych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych

(art. 18 pkt 9 ustawy),
• określenia warunków spłaty pożyczek zagranicznych (art. 17 ust. 4 ustawy),
• szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków funduszu (art. 21

ustawy w brzmieniu obowiązującym od dn. 1.01.1997 r.).
Banku Gospodarstwa Krajowego;
Wzmożenie działań promocyjno-instruktażowych i organizacyjnych Banku na rzecz
upowszechnienia kredytów z KFM. Możliwości Departamentu KFM zostały praktycznie
wyczerpane.
Plan finansowy Funduszu na kolejne lata powinien odpowiadać realiom realizacyjnym
w oparciu o analizę możliwości inwestowania poszczególnych

TBS-ów i gmin oraz

stosownie do art. 22 ust. 2 powinien być opracowany w porozumieniu z Prezesem Urzędu
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Finansów.
Dla zwiększenia dostępności potencjalnego kredytobiorcy do kredytu z KFM Bank powinien
nawiązać współpracę z innymi bankami dysponującymi siecią własnych oddziałów w całym
kraju, które by oferowały gotowy produkt bankowy

tj. kredyt z KFM, względnie

w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem
Finansów rozważyć możliwość przeniesienia Funduszu do banku posiadającego dostatecznie
rozbudowaną sieć własnych oddziałów na terenie całego kraju.

*

*

*

*

W wyniku wniosków i uwag Najwyższej Izby Kontroli:
• w 1997 r. została znowelizowana ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania

budownictwa

mieszkaniowego

oraz

o

zmianie

niektórych

ustaw.

W znowelizowanej ustawie uwzględniono wnioski NIK,
• Bank Gospodarstwa Krajowego realizując wniosek Izby nawiązał współpracę z kilkunastoma
bankami krajowymi, w tym z takimi potentatami jak PKP BP i PKO SA.

Wyniki kontroli funkcjonowania Funduszu Hipotecznego oraz dysponowanie środkami
pomocowymi, związanymi z obsługą Funduszu
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Kontrola została podjęta przez Najwyższą Izbę Kontroli na wniosek Prezesa Rady
Ministrów.
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania i wykorzystania kredytów
z Funduszu Hipotecznego oraz dysponowania środkami pomocowymi związanymi z obsługą
Funduszu, a w szczególności ocena:
• wykorzystania kredytów z Funduszu Hipotecznego oraz obciążeń budżetu państwa
wynikających z obsługi tego Funduszu,
• efektywności

działań

zainteresowanych

jednostek

organizacyjnych,

związanych

z funkcjonowaniem Funduszu Hipotecznego.
Kontrola przeprowadzona została w: Ministerstwie Finansów, b. Ministerstwie
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego
„Bud-Bank” S.A., Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

*

*
W ocenie NIK, zaciągnięcie przez Rząd RP kredytów zagranicznych celem

uruchomienia Funduszu Hipotecznego, było nieracjonalne. Wyniki kontroli wykazały szereg
nieprawidłowości polegających na: podpisaniu umów kredytowych z zagranicznymi
instytucjami finansowymi bez wcześniejszego rozeznania przez Ministra Finansów i Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, niepodjęciu w porę negocjacji zmierzających do
zmiany warunków umów i redukcji wysokości kredytów. MGPiB nie wdrożyło na szerszą
skalę nowych systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego, Bud-Bank nie został
przygotowany do skutecznego zarządzania Funduszem Hipotecznym, a zagraniczne środki
pomocowe wykorzystane zostały głównie na ekspertyzy sporządzane przez konsultantów
krajowych i zagranicznych i nie przyczyniły się do wdrożenia Projektu Rządu Polskiego
i Banku Światowego dla Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce.
W dniu 6 listopada 1990 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powołał zespół
roboczy, który miał przedstawić propozycje „rozwiązań eliminujących rozbieżności zasad
finansowania budownictwa mieszkaniowego w 1991 r.”
Zespół roboczy, przy współpracy ekspertów Banku Światowego oraz ministerstw:
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i Finansów, jak również NBP i PKO bp, opracował
w latach 1990-92 Projekt Rządu Polskiego i Banku Światowego dla Finansowania
Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Projekt opracowano w formie umów kredytowych

435
z zagranicznymi instytucjami finansowymi, związanych z planowanym utworzeniem
Funduszu Hipotecznego.
Głównym

celem

Projektu

była

pomoc

dla

Rządu

RP

(kredytobiorcy)

w restrukturyzacji systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego oraz we wdrożeniu
efektywnego, opartego na zasadach rynkowych, systemu kredytowania budownictwa
mieszkaniowego.
Podstawowe założenia Projektu określono w opracowaniu przekazanym Bankowi
Światowemu przez Ministra GPiB w dniu 2 marca 1992 r., pt. „Polityka Finansowania
Budownictwa Mieszkaniowego”.
Założenia te, ujęte następnie w umowach kredytowych z zagranicznymi instytucjami
finansowymi, polegały na:
- zobowiązaniu strony polskiej m.in. do zreformowania systemu finansowania budownictwa
mieszkaniowego, opracowania mechanizmów prawnych realizacji Projektu, w tym przepisów
dotyczących gospodarki gruntami i rozwoju mieszkalnictwa oraz wspomagania władz
lokalnych w tym zakresie, utworzenia Funduszu Hipotecznego w Bud-Banku - który będzie
odpożyczał środki finansowe z tego Funduszu innym bankom uczestniczącym w Projekcie, a
także powołanie Biura i powierzenie mu zadań polegających na zarządzaniu, koordynacji i
nadzorze nad realizacją Projektu,
- zobowiązaniu kredytodawców do udzielenia Polsce kredytów na zasilenie finansowe
Funduszu Hipotecznego, a także do udzielenia pomocy technicznej we wdrażaniu Projektu.
Zobowiązania strony polskiej zostały wykonane w zakresie powołania Funduszu
Hipotecznego w Bud-Banku oraz powołania Biura, przy czym Biuro to powołane zostało
formalnie dopiero w dniu 7 lutego 1994 r. decyzją Ministra GPiB, jako zespół doradczy
Ministra.
Kredytodawcy natomiast zaoferowali Polsce kredyty w wysokości równowartości
292 mln dolarów USA, a także pomoc finansową i techniczną we wdrażaniu Projektu.
Rząd RP przewidywał postawienie do dyspozycji Funduszu Hipotecznego środków
finansowych, stanowiących równowartość 425 mln dolarów USA.
Na kwotę tą składały się następujące środki:
1) 200 mln dolarów USA z kredytu MBOiR, w ramach umowy podpisanej w dniu 21 grudnia
1992 r. przez b. ambasadora RP w USA, działającego jako przedstawiciel Rządu RP,
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w oparciu o upoważnienie Rady Ministrów udzielone uchwałą RM Nr 57/92 z dnia 27 maja
1992 r.,
2) równowartość 200 mln dolarów USA ze środków budżetowych wniesionych przez stronę
polską - jako część wymaganego umową z MBOiR udziału budżetu państwa; udział ten
uzupełniony został o 67 mln dolarów USA z kredytu EBOiR, w ramach umowy podpisanej
w dniu 22 grudnia 1992 r. przez b. Ministra GPiB, w oparciu o upoważnienie Rady Ministrów
udzielone uchwałą RM Nr 65/92 z dnia 22 czerwca 1992 roku,
3) 25 mln dolarów USA w ramach możliwych do zaciągnięcia na amerykańskim rynku
kapitałowym kredytów gwarantowanych przez Rząd USA, reprezentowany przez USA ID, w
efekcie umowy podpisanej w dniu 9 listopada 1992 r. przez b. Ministra GPiB, w oparciu o
upoważnienie Rady Ministrów udzielone uchwałą RM Nr 58/92 z dnia 27 maja 1992 r.
Na tej podstawie w dniu 6 grudnia 1993 r. przedstawiciel MF - pełnomocnik Rządu
RP, podpisał umowę ze wskazanym przez USA ID amerykańskim bankiem komercyjnym
Bear, Stearns & Co. Inc, o zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 mln dolarów USA. Rada
Ministrów, zgodnie z treścią ww. uchwał, powierzyła wykonanie umów kredytowych
Ministrowi GPiB, w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Faktycznie do dyspozycji Funduszu Hipotecznego postawiono kwotę stanowiącą
równowartość 277 mln dolarów USA pochodzących z kredytów zagranicznych.
Zaangażowanie środków budżetu państwa w Fundusz Hipoteczny i jego obsługę do
dnia 31 sierpnia 1996 r. wynosiło ok. 23.452,5 tys. zł.
Ponadto, na wniosek Ministra Finansów, z budżetu państwa - ze środków Centralnego
Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki - w grudniu 1990 r. przekazana została kwota
120 tys. zł, na konto Zespołu Projektu Rządu Polskiego i Banku Światowego dla
Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego, jako wkład strony polskiej w realizację
Projektu.
Uruchomienie kredytów z Funduszu Hipotecznego nastąpiło dopiero w dniu
23 kwietnia 1993 r. poprzez zrefinansowanie pierwszego kredytu na rzecz Banku PKO bp,
jako banku uczestniczącego w Projekcie. Do dnia 31 sierpnia 1996 r. do Programu przystąpiło
15 banków uczestniczących, z których tylko 4 działały aktywnie, tj.: Bank Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie, Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.
w Katowicach, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi i Gospodarczy Bank
Wielkopolski S.A. w Poznaniu.
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Do dnia 31 sierpnia 1996 r. banki uczestniczące w Projekcie udzieliły 336 kredytów
mieszkaniowych z Funduszu Hipotecznego na sumę 21.655 tys. zł, z czego wypłaciły
kredytobiorcom 13.780 tys. zł w ramach 238 kredytów.
Z kredytów zagranicznych w wysokości 277 mln dolarów USA wykorzystano, do dnia
31 sierpnia 1996 r., zaledwie 13.637 tys. dolarów USA, tj. 4,9%, w tym z kredytu z MBOiR 2.007 tys. dolarów USA, tj. 1%, a z kredytu z EBOiR - 1.630 tys. dolarów USA, tj. 2,4%;
kredyt z amerykańskiego banku komercyjnego, gwarantowany przez USA ID, w wysokości
10 mln dolarów USA strona polska wykorzystała w 100%.
Mimo niskiego wykorzystania środków pochodzących z tych kredytów, MGPiB i MF
dopiero po ponad 2,5 roku od podpisania umów kredytowych przystąpiły do redukcji ich
wysokości.

Redukcja kredytów, do czasu zakończenia kontroli NIK, przebiegała w sposób
następujący:
- od lipca 1995 r. do czerwca 1996 r. zredukowano kredyt z MBOiR, z 200 mln dolarów USA
do kwoty 20 mln dolarów USA,
- od sierpnia 1995 r. do września 1996 r. strony najpierw zredukowały kredyt z 67 mln dolarów
USA do 17 mln dolarów USA, a następnie anulowały kredyt EBOiR do wysokości jego
wykorzystania, tj. 1.630 tys. dolarów USA.
Z tytułu zaciągniętych kredytów strona polska poniosła koszty obsługi,. które wg
stanu na dzień 31 sierpnia 1996 r. wyniosły 4.101 tys. dolarów USA, tj. 30,8%
wykorzystanych kwot tych kredytów.
Zasadniczymi

przyczynami

niskiego

wykorzystania

środków

z

Funduszu

Hipotecznego była zbyt wysoka cena kredytów oferowanych z tego Funduszu, konieczność
ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem w operacjach kredytowych BudBanku, jako zarządcy Funduszu i banków uczestniczących, udzielających kredytów osobom
zainteresowanym, a także uciążliwe i nie dostosowane do realiów procedury udzielania
i spłaty tych kredytów.
Najwyższa Izba Kontroli na podstawie kontroli przeprowadzonej na przełomie 1993
i 1994 roku pt. „Rozliczenie zadłużenia państwa”, zwracała uwagę m.in. na niskie
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wykorzystanie kredytów z Funduszu Hipotecznego oraz niedostateczne uwzględnienie
w umowach kredytowych obowiązujących w Polsce przepisów prawa bankowego.
W okresie po uruchomieniu Funduszu Hipotecznego w kilku dużych bankach
posiadających sieć oddziałów w kraju, w tym w szczególności w Banku PKO bp, wystąpiła
nadpłynność

środków

finansowych

-

co

pozwoliło

na

uruchomienie

kredytów

mieszkaniowych w tych bankach na znacznie korzystniejszych warunkach.
Rząd RP uzyskał na wdrożenie projektu bezzwrotną pomoc finansową rządu
japońskiego oraz EBOiR, w łącznej wysokości ok. 1.039 tys. dolarów USA oraz pomoc
techniczną od kredytobiorców, w formie konsultacji i doradztwa.

Bezzwrotna pomoc finansowa obejmowała:
• grant rządu japońskiego przyznany w 1991 r. w formie bezzwrotnej pomocy finansowej,
w wysokości 119 mln JPY, tj. ok. 1 mln dolarów USA, realizowany przez MBOiR;
Zasady dysponowania środkami finansowymi z grantu japońskiego uregulowane zostały
dopiero w marcu 1994 r., na wniosek Ministra GPiB, w drodze porozumienia zawartego
między Ministrem Finansów i Ministrem GPiB w sprawie upoważnienia Ministra GPiB do
dysponowania grantem japońskim. Do tego czasu środki finansowe z tego grantu
w wysokości 69.864.156 JPY, tj. 58,7% całości grantu, wykorzystane zostały przez Fundację
i działające nieformalnie w jej ramach Biuro, za zgodą Ministra Finansów, głównie na
eksperckie prace konsultantów - które nie przyczyniły się do skutecznego wdrożenia
Projektu.
• bezzwrotną pomoc EBOiR, przyznaną w lipcu 1996 r., realizowaną przez francuski bank
„Credit Foncier de France” w wysokości 28.838 ECU, tj. ok. 39 tys. dolarów USA,
wydatkowaną w całości na zakup sprzętu komputerowego, fotokopiarki, faxy i samochodu
osobowego z przeznaczeniem dla Biura.
MGPiB podejmowało, w okresie objętym kontrolą, działania mające na celu
zwiększenie stopnia wykorzystania środków z Funduszu Hipotecznego, polegające m.in. na:
- zastąpieniu podstawowej stopy oprocentowania - jako stopy kredytu refinansowego NBP,
stopą kredytu redyskontowego NBP, a następnie stopą równą średniej arytmetycznej
z nominalnych rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych z przetargów, które odbyły
się w okresie obliczeniowym (w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego),
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- zwiększeniu do 100%, wobec pierwotnych 80%, udziału środków Funduszu Hipotecznego w
kredytach udzielanych przez banki uczestniczące,
- uzyskaniu możliwości refinansowania kredytów przeznaczonych na zakup mieszkań na rynku
wtórnym, ze środków kredytów gwarantowanych przez USA ID,
- obniżeniu marży Bud-Banku i uproszczeniu procedury udzielania i spłaty kredytów
z Funduszu Hipotecznego.
Minister GPiB podejmował również w okresie objętym kontrolą, działania związane
z wdrażaniem i funkcjonowaniem Funduszu Hipotecznego, w tym działania związane
z formalnym powołaniem biura, określeniem zasad dysponowania środkami finansowymi
z grantu japońskiego. Minister GPiB spowodował także przeprowadzenie kontroli
wewnętrznej, dotyczącej funkcjonowania Funduszu Hipotecznego.
Działania te nie doprowadziły jednak do istotnego zwiększenia popytu na kredyty
z tego Funduszu.
Minister Finansów, pełniąc wiodącą rolę przy sporządzaniu Projektu, nie
przeprowadził analizy popytu na środki finansowe pochodzące z kredytów zagranicznych,
związanych z Funduszem Hipotecznym.
Minister Finansów nie wykonał ustaleń po kontroli NIK, dotyczących Fundacji,
przeprowadzonej na przełomie 1993 i 1994 r. oraz w 1996 r. w zakresie:
- rozliczenia przekazanej w dniu 31.12.1990 r. przez prezydium Komitetu do Spraw Nauki
i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, ze środków CFRNiT kwoty 120 tys. zł na
rzecz Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Projektu Banku Światowego dla
Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce, w tym kwoty 62 tys. zł stanowiącej
dotację dla Fundacji na realizację Projektu,
- dokonania merytorycznej oceny funkcjonowania Fundacji.
Realizując ustalenia kontroli NIK z 1994 r. Minister Finansów przeprowadził
natomiast, na wniosek Ministra GPiB, działania zmierzające do rozgraniczenia pod względem
formalno-majątkowym działalności Zespołu Projektu (Biura) oraz Fundacji.
Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bud-Banku, podjętych
w dniu 25 kwietnia 1992 r. bank ten stał się zarządcą Funduszu Hipotecznego, z zadaniem
odpożyczania środków finansowych z tego Funduszu bankom uczestniczącym w Projekcie
i stopniowego zaniechania działalności komercyjnej. Po ponad czteroletnim okresie
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działalności, tj. do dnia 31.08.1996 r. wielkość akcji kredytowej z Funduszu Hipotecznego
stanowiła tylko 15,7% wartości kredytów ogółem Bud-Banku, zaś udział przychodów z tytułu
kredytów z tego Funduszu w przychodach ogółem Bud-Banku stanowił 5,9%.
Bud-Bank nie ponosił faktycznej odpowiedzialności za wykorzystanie środków
kredytowych postawionych do dyspozycji stronie polskiej, nie posiadał tych środków na
swoim rachunku, nie ponosił opłaty za gotowość i nie był władny zmienić warunki umów
o korzystanie przez stronę polską z kredytów. Nie posiadał on również zorganizowanej sieci
banków uczestniczących, które byłyby przygotowane do udzielania kredytów.
Dopiero w lipcu 1995 r., na wniosek Bud-Bank, w porozumieniu z MGPiB i MF,
uproszczono procedury i poprawiono warunki udzielania kredytów oraz rozszerzonego zakres
funkcjonowania Funduszu Hipotecznego. Nie przyczyniło się to jednak do istotnego
zwiększenia popytu na kredyty hipoteczne.
Powierzenie Bud-Bankowi roli zarządzającego Funduszem Hipotecznym, w gruncie
rzeczy sprowadzało się do roli pośrednika w pożyczaniu pieniędzy bankom uczestniczącym
i pobieraniu marży z tego tytułu; całe ryzyko kredytowe obciążało banki uczestniczące.
Bud-Bank w sposób niewłaściwy określał coroczne zapotrzebowanie na środki
finansowe związane z realizacją Projektu. MGPiB i MF planów tych nie weryfikowano.
W praktyce okazało się, że wykorzystanie środków w formie wypłacanych kredytów w latach
1994 i 1995 wynosiło odpowiednio 1,4% i 4,8% w stosunku do kwot zapisanych w ustawach
budżetowych.
Zespół roboczy, powołany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów w 1990 r.
przekształcił się następnie w „Zespół Projektu Rządu Polskiego i Banku Światowego dla
Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce”, który występował także pod nazwą
„Międzynarodowy Zespół Konsultacyjny ds. Projektu Banku Światowego dla Finansowania
Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce” działający w Urzędzie Rady Ministrów, a
następnie w „Biuro Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego” - usytuowane
organizacyjnie w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, ustanowionej przez Ministra
Finansów w imieniu Skarbu Państwa.
Biuro Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego powołane zostało
formalnie dopiero w dniu 7 lutego 1994 r. decyzją Ministra GPiB, jako zespół doradczy
Ministra. Przedtem Biuro, przekształcone z Zespołu Projektu, działało w ramach Fundacji
wykonując wyłącznie funkcje eksperckie. Zadania Biura, polegające m.in. na przygotowaniu
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odpowiednich instrumentów prawnych i organizacyjnych, związanych z wdrożeniem
Projektu, do czasu zakończenia kontroli nie zostały wykonane.
Na działalność Biura poniesiono, w okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1.01.1994 r.
do 31.08.96 r., wydatki w wysokości 1.161 tys. zł.
Decyzją Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Biuro zakończyło
działalność z dniem 31 stycznia 1997 roku.
Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego ustanowiona została w dniu 22 marca
1991 r. przez Ministra Finansów działającego w imieniu Skarbu Państwa. Zgodnie ze
statutem Fundacji, jej zdaniem jest m.in. opracowanie i wdrożenie Projektu. Tymczasem
Projekt opracowany został przez wspomniany na wstępie zespół roboczy, powołany decyzją
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Zdaniem NIK brak było uzasadnienia do powołania Fundacji wobec faktu, iż zadania,
które ta jednostka miała wykonywać, powierzono przedtem zespołowi roboczemu.
Minister Finansów przeznaczył na rzecz Fundacji środki finansowe i majątkowe
będące w dyspozycji Zespołu Projektu Rządu Polskiego i Banku Światowego dla
Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce. Szef Projektu, powołany przez
Ministra Finansów, przekazał na rzecz Fundacji kwotę ok. 62 tys. zł ze środków
przekazanych Zespołowi Projektu w dniu 31.12.1990 r. na wniosek Ministra Finansów z dnia
18.12.1990 r. z CFRNiT w wysokości 120 tys. zł. Pozostałe środki finansowe, w wysokości
ok. 58 tys. zł wykorzystane zostały przez Zespół Projektu i dotychczas nie zostały rozliczone.
Fundacja (i działające w jej strukturze Biuro), wyczerpała swój majątek i środki
finansowe udostępnione przez fundatora - Ministra Finansów, nie osiągając celów założonych
w statucie Fundacji.
Fundacja nie opracowała i nie wdrożyła rozwiązań finansowania budownictwa,
rolnictwa, przemysłu i handlu i innych dziedzin gospodarki w oparciu o instrument kredytu
hipotecznego, a także nie opracowała i nie wdrożyła Projektu Rządu Polskiego i Banku
Światowego dla Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce w oparciu
o instrument kredytu hipotecznego.
W ocenie NIK zaciągnięcie przez Rząd RP kredytów zagranicznych w wysokości
277 mln dolarów USA, celem uruchomienia Funduszu Hipotecznego, było nieracjonalne.
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Wyniki kontroli wykazały, że podpisanie umów kredytowych z zagranicznymi
instytucjami finansowymi nie zostało poprzedzone odpowiednim rozeznaniem przez MF
i MGPiB popytu na tego rodzaju kredyty, a także rozeznaniem, jakie warunki prawne,
ekonomiczne i organizacyjne winny zostać spełnione, aby tego rodzaju kredyty mogły być
konkurencyjne na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.
MGPiB, odpowiedzialne wspólnie z MF za właściwą realizację umów kredytowych,
nie wdrożyło na szerszą skalę nowych systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego
opartych o kredyty hipoteczne, mimo upływu ponad 4 lat od podpisania umów.
Bud-Bank nie został przygotowany do skutecznego zarządzania Funduszem
Hipotecznym, dysponował zbyt małym kapitałem finansowym i nie posiadał zorganizowanej
sieci banków uczestniczących, które byłyby przygotowane do udzielania kredytów
hipotecznych.
Fundacja tylko w niewielkim stopniu realizowała swoje cele statutowe związane
z Projektem. Do dnia 7 lutego 1994 r., tj. do czasu formalnego powołania Biura decyzją
Ministra GPiB, Fundacja stanowiła tylko osłonę dla działalności Biura, wykorzystującego
środki finansowe przekazane przez Ministra Finansów (fundatora).
Pomimo

dwukrotnych

wystąpień

pokontrolnych

NIK,

po

kontrolach

przeprowadzonych na przełomie 1993 i 1994 r. oraz w 1996 r., Minister Finansów nie
spowodował rozliczenia 120 tys. zł, przekazanych w dniu 31.12.1990 r. z CFRNiT na konto
Międzynarodowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Projektu Banku Światowego dla
Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce.
Zagraniczne środki pomocowe w wysokości ok. 1.039 tys. dolarów USA,
wykorzystane zostały głównie na ekspertyzy sporządzane przez konsultantów krajowych
i zagranicznych i nie przyczyniły się do wdrożenia Projektu.

*

*

*

Zdaniem NIK, niezależnie od konieczności realizacji wniosków przyjętych przez
jednostki skontrolowane, istnieje potrzeba podjęcia działań o szerszym charakterze,
a mianowicie:
• Zawieranie przez Rząd RP zagranicznych umów kredytowych powinno być poprzedzone
przeprowadzeniem analizy potrzeb na środki finansowe z kredytów zagranicznych, w tym
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analiz wykonywanych przez niezależne źródła, wyłonione według zasad określonych
w ustawie o zamówieniach publicznych.
• Analizę realizacji zagranicznych umów kredytowych należy przeprowadzić co najmniej co
pół roku i w przypadku odstępstw od założonych harmonogramów ich realizacji podejmować stosowne działania.
• Rozważenie ograniczenia kosztów obsługi kredytów zagranicznych, m.in. poprzez
anulowanie kredytu z MBOiR, względnie renegocjację warunków udzielonego kredytu.
• Dla poprawy sytuacji w zakresie finansowania budownictwa mieszkaniowego celowym
byłoby rozważenie możliwości włączenia Bud-Banku do jednej z konsolidowanych grup
bankowych. Umożliwiłoby to Bud-Bankowi nie tylko pełnienie roli banku odpożyczającego
środki finansowe na kredyty mieszkaniowe udzielane następnie przez banku uczestniczące w
Projekcie, ale również pełnienie roli edukacyjnej wobec systemu bankowego w zakresie
udzielania kredytów hipotecznych, a także m.in.:
- bezpośrednie udzielanie osobom prawnym i fizycznym kredytów hipotecznych,
- dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności kredytowej, tańszych niż środki
pozyskiwane dotychczas przez Bud-Bank,
- wzmocnienie pozycji na rynku wystandaryzowanych kredytów hipotecznych, dzięki
możliwości dostępu do grupy bankowej, do której włączony mógłby być Bud-Bank,
- uzyskanie rzeczywistej specjalizacji w kierunku bankowości hipotecznej, a w rezultacie
przekształcenie w bank hipoteczny,
- racjonalizację

kosztów

działalności

operacyjnej

dzięki

uzyskaniu

np.

wsparcia

administracyjnego i informatycznego ze strony grupy bankowej.
• Niezbędne jest lepsze i pełne zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w fundacjach,
w których Minister Skarbu Państwa jest fundatorem. Ponadto należy dokonać merytorycznej
oceny funkcjonowania Fundacji oraz ponownie rozważyć, wobec niezrealizowania celów i
zadań statutowych oraz wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, celowość jej
istnienia.

*

*

*

*

• Minister Finansów poinformował NIK o ocenie zasadności ustanowienia Funduszu
Hipotecznego, jako państwowego funduszu celowego, proponując pozostawienie go
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w aktualnej

formie,

jako

funduszu

bankowy

w

Banku

Rozwoju

Budownictwa

Mieszkaniowego Bud-Banku S.A., a ponadto, że:
- nie widzi możliwości dalszego obniżania stóp procentowych stosowanych jako stopy
preferencyjne dla odpożyczanych środków przez Bud-Bank bankom uczestniczącym
w Projekcie, gdyż w ocenie Ministerstwa Finansów tego rodzaju interwencjonizm państwa
szkodziłby rynkowi kredytowania, stawiając w uprzywilejowanej sytuacji banki korzystające
z refinansowania udzielonych przez siebie kredytów ze środków Funduszu Hipotecznego i
zakłócałby mechanizm niezależnego ustalania przez rynek wysokości stóp procentowych
kredytów,
- przy podpisywaniu umów międzynarodowych kieruje się postanowieniami § 29 pkt 4
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14 lutego 1969 r. w sprawie form umów
międzynarodowych,

które

dopuszcza

w

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

sporządzanie umów tylko w jednym języku o charakterze międzynarodowym, tj. angielskim,
francuskim lub rosyjskim.
• Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (prawny następca kontrolowanych zagadnień
w MGPiB) poinformował NIK, że:
- brak jest zasadności ustalenia Funduszu Hipotecznego, jako państwowego funduszu
celowego,
- w dniu 30 grudnia 1996 r. aneksem do umowy z Bankiem Światowym uproszczono
procedury udzielania kredytów z Funduszu Hipotecznego,
- UMiRM prowadzi dalsze rozmowy na temat przyszłości pożyczki z Banku Światowego z
przedstawicielami Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Ministra
Skarbu Państwa i Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A.,
- Biuro Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego zakończyło działalność
z końcem stycznia 1997 r.
• Prezes Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Bud-Bank S.A. powiadomił NIK, że:
- propozycje łagodzenia wymagań związanych z uzyskiwaniem i spłatą kredytów z Funduszu
Hipotecznego i uproszczenia związanych z tym procedur, zgłaszane są do UMiRM i
Ministerstwa Finansów na bieżąco; niektóre propozycje Bud-Banku zostały uwzględnione w
podpisanym w dniu 30 grudnia 1996 r. aneksie do umowy kredytowej z Bankiem
Światowym,
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- Bud-Bank podjął i będzie nadal podejmował działania zmierzające do wynegocjowania z MF,
za pośrednictwem UMiRM, poziomu podstawowej stopy procentowej, umożliwiającego
pozyskanie dla Projektu kolejnych banków uczestniczących, co może skutkować większym
wykorzystaniem środków finansowych z Funduszu Hipotecznego.
• Prezes Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego poinformowała NIK, że:
- sprawa likwidacji Fundacji, wobec wyczerpania jej środków finansowych i majątku, była
dwukrotnie wnioskowana przez Zarząd (w listopadzie i w grudniu 1996 r.) do Rady
Programowej Fundacji; Rada Programowa Fundacji w głosowaniu odrzuciła te wnioski,
- uporządkowanie spraw dotyczących użyczenia sprzętu dla Biura znajduje się w końcowej
fazie załatwiania,
- w zakresie rozliczeń kwot 1.020 tys. zł i 62.021,90 zł - Fundacja zwróciła się do MF
o udostępnienie dokumentów będących w dyspozycji tego Ministerstwa, związanych z ww.
operacjami finansowymi.

Wyniki kontroli działalności inwestycyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Kontrola podjęta została z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Celem kontroli było
dokonanie oceny działalności inwestycyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
w dziedzinie budowy nowych lub rozbudowie istniejących obiektów biurowych oraz
nabywania budynków lub lokali użytkowych, ich modernizacji i adaptacji na potrzeby
inspektorów i oddziałów ZUS. Ocena wydatków na inwestycje była prowadzona
w kontekście

posiadanych

warunków

lokalowych

oddziałów

i

inspektorów

ZUS

z uwzględnieniem potrzeby usprawnienia wykonywania zadań.
Kontrolą objęto działalność Centrali i 27 oddziałów ZUS.

*

*
Wyniki kontroli ujawniły nieprawidłowości w zakresie działalności inwestycyjnej

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polegały one m.in. na: niewykonaniu planowanych
zakupów

wyposażenia

technicznego

i

środków

transportu,

powstaniu

dużych,

nieuzasadnionych rozpiętości kosztów jednostkowych budowy powierzchni biurowych
w inspektoratach i oddziałach ZUS. Niewłaściwie sprawowany był też nadzór przez Oddziały
ZUS nad rozliczeniami kosztów inwestycji.
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Zgodnie z przepisem art. 27 pkt. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji
i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, wydatki na działalność inwestycyjną ZUS
finansowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Realna wartość tych wydatków, wg dokonanych szacunków uwzględniających
wskaźniki zmian cen, ulegała obniżeniu. Zmniejszał się udział wydatków na działalność
inwestycyjną ZUS w wydatkach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (od 0,44% w roku
1993 do 0,28% w roku 1996). Obniżenia wydatków inwestycyjnych ZUS w badanym okresie
nie planowano, lecz było ono wynikiem wolniejszej realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
Wykonanie planu inwestycyjnego w kolejnych latach wynosiło 91,9%, 96,6%, 77,1%, a na
rachunkach inwestycyjnych pozostawały na koniec roku znaczne kwoty niewykorzystanych
środków finansowych. W 1996 roku stan niewykorzystanych środków osiągnął kwotę
50,9 mln zł.
W strukturze rodzajowej wydatków na działalność inwestycyjną w latach 1994-1996
dominowały wydatki na roboty budowlano-montażowe oraz na

zakup i adaptację

nieruchomości zabudowanych, które łącznie stanowiły 67,4% wydatków ogółem.
Nie wykonano planowanych

zakupów wyposażenia technicznego i środków

transportu, organizowanych przez Centralę w latach 1994-1996 dla wszystkich jednostek
organizacyjnych ZUS (zrealizowano niespełna 40% potrzeb), które w strukturze wydatków
stanowiły zaledwie 8,9% wydatków ogółem. Dotyczyło to w szczególności inwestycji
w dziedzinie

sprzętu komputerowego, urządzeń poligrafii i łączności oraz środków

transportu.
Wydatki na zakupy tzw. pierwszego wyposażenia we wznoszonych lub zakupionych
budynkach oraz zakupy innych środków trwałych przez oddziały ZUS stanowiły 13,7%
w strukturze wydatków ogółem, a pozostałe wydatki 10,0%.
W ciągu 3 lat, tj. w latach 1994-1996 inwestycje budowlane rozpoczęto w 96
jednostkach. Ilość inwestycji zakończonych wyniosła 106. Działalność inwestycyjna ZUS
o różnym zakresie robót objęła około 50% wszystkich jednostek organizacyjnych, spośród
301 oddziałów i inspektoratów. W niektórych z nich po raz drugi w badanym okresie
podejmowano zadania polegające na rozbudowie (np. rozbudowa Oddziału ZUS
w Żyrardowie). Decyzje w sprawach realizacji zadań inwestycyjnych przez oddziały ZUS
były podejmowane w oparciu o nieaktualne Wytyczne Nr 1 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 17 października 1987 r. w sprawie przygotowania inwestycji
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budowlanych przez oddziały ZUS. Wytyczne te nie uwzględniały zmian w warunkach
organizacyjno-technicznych funkcjonowania oddziałów ZUS, które następowały w latach
1989-1996, a w tym

organizacji pracy z użyciem nowych generacji wyposażenia

technicznego. Nie uwzględniały również zmian w zasadach prowadzenia działalności
inwestycyjnej w warunkach gospodarki rynkowej. Wytyczne te nie uwzględniały też
powstałych możliwości nabywania nieruchomości zabudowanych i ich adaptacji na potrzeby
oddziałów i inspektoratów ZUS. Przedmiotowe wytyczne nie stanowiły dostatecznej
podstawy do prowadzenia działalności inwestycyjnej oraz do prawidłowego określenia
parametrów wznoszonych budynków, a zwłaszcza ich powierzchni i kosztów.
Tylko 34% badanych jednostek uzyskało wskaźniki powierzchniowe uznane za
optymalne (w granicach 13,3 - 20,0 m2 na 1 pracownika), 22% jednostek uzyskało niższe
wskaźniki, nie rozwiązując w niektórych przypadkach nawet bieżących potrzeb lokalowych,
a 44% inspektoratów i oddziałów uzyskało wskaźniki powierzchniowe powyżej 20,0 m2 na
1 pracownika. Jednostki te poniosły nie tylko zawyżone nakłady inwestycyjne, ale również
zostały obciążone wysokimi kosztami eksploatacji uzyskanych powierzchni użytkowych.
W skrajnych przypadkach, dotyczyło to 4 inspektoratów, wskaźniki powierzchni użytkowej
na 1 pracownika wyniosły 45-100 m2.
Oddziały ZUS nabywały na swoje potrzeby nieruchomości zabudowane, znajdujące
się zwykle w złym stanie technicznym. Nabywając te nieruchomości ograniczano się do
sporządzenia wyceny wartości rynkowej. Nie dokonywano natomiast oceny walorów
techniczno-użytkowych i przydatności na potrzeby prowadzenia ubezpieczeń społecznych.
Ponadto nie sporządzano szacunków kosztów niezbędnych remontów, modernizacji
i przebudowy. W rezultacie wiele decyzji o nabyciu nieruchomości zabudowanych należało
uznać za niecelowe, niegospodarne i nierzetelne, bowiem przy wysokich kosztach adaptacji
(przekraczających nawet dwukrotnie przeciętne koszty budowy nowych obiektów na danym
terenie) i długich cyklach realizacji nie uzyskiwano równoważnych walorów technicznoużytkowych i funkcjonalnych.
W oddziałach ZUS stwierdzono 4 przypadki realizowania bądź rozpoczynania
budowy bez pozwolenia na budowę, tj. z naruszeniem art. 28 ustawy Prawo budowlane
z 1974 r. oraz art. 28, 30 ustawy Prawo budowlane z 1994 r. Nagminnie występowały
nieprawidłowości w zakładaniu i prowadzeniu dzienników budowy (art. 45 ustawy Prawo
budowlane z 1994 r., zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej). W 6
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przypadkach nie wypełniono obowiązków zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu
budowy, tj. naruszono art. 54 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z 1994 r.
W niektórych umowach o wykonawstwo robót, usług i dostaw zawartych w latach
1991-1994 i realizowanych w latach 1994-1996 stwierdzono niewystarczające zabezpieczenie
interesów ZUS, m.in. w zakresie zasad rozliczeń, terminów realizacji, kar za
niewywiązywanie się z warunków umów.
Przy odbiorach robót stwierdzono przypadki mało wnikliwej oceny i przyjęcia robót
z usterkami oraz przewlekłego dochodzenia swoich praw przy usuwaniu wad i usterek.
W badanym okresie uwagi i zastrzeżenia dotyczyły niedostatecznego dokumentowania
przebiegu realizacji zamówień w trybie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych, wyboru trybu realizacji zamówienia, przygotowania kosztorysów robót.
W 2 przypadkach udzielenia zamówień stwierdzono nie zastosowanie przepisów ustawy
i udzielenie zamówień bez przetargu.
Wyniki kontroli wykazały powstanie dużych, nieuzasadnionych rozpiętości kosztów
jednostkowych budowy powierzchni biurowych w inspektoratach i oddziałach ZUS, które
w roku 1996 osiągnęły wielkość 1:5 (od 1.070 zł/m2 do 5.388 zł/m2). Było to wynikiem takich
czynników jak: opóźnienia i wydłużanie cykli robót, dokonywanie zmian w toku robót,
realizacja błędnych decyzji co do zakresu adaptacji zakupionych budynków oraz różnego
standardu wykończenia i wyposażenia wnętrz. Te standardy nie były określone regulacjami
wewnętrzymi. Dopiero w II półroczu 1996 r. przy rozpatrywaniu i zatwierdzaniu kosztów
inwestycji wprowadzono maksymalne parametry kosztów jednostkowych planowanych zadań
inwestycyjnych.
Istotne uwagi i zastrzeżenia (w co drugiej kontroli) dotyczyły wykonywania przez
oddziały ZUS nadzoru nad rozliczeniami kosztów inwestycji. W 12 jednostkach, prowadząc
wyrywkowo kontrolę tych rozliczeń, stwierdzono zawyżenie kosztów na niekorzyść ZUS na
łączną kwotę 771.178 zł. Uzyskane w wyniku kontroli zwroty, bądź dokonane przez
oddziały ZUS obciążenia rozliczeń bieżących z wykonawcami i dostawcami wyniosły łącznie
130.629 zł. Dochodzone przez oddziały na drodze sądowej kwoty wyniosły 418.804 zł,
a kwoty objęte negocjacjami - 221.745 zł.
W latach 1985-1996 Centrala ZUS realizowała przedsięwzięcie inwestycyjne pod
nazwą „Ośrodek Szkoleniowy ZUS w Osuchowie”, adaptując zespół pałacowy z XIX wieku
na potrzeby szkoleniowe oraz wznosząc budynki gastronomiczne i hotelowe kosztem
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28,7 mln zł. W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające na niedopełnieniu
w okresie 1993 r. do 1996 r. obowiązku prawidłowego gospodarowania mieniem ZUS
i właściwego nadzoru nad realizacją ww. inwestycji przez osoby obowiązane do zajmowania
się sprawami majątkowymi ZUS, w wyniku czego powstała znaczna szkoda w mieniu
Zakładu w wysokości około 2 mln zł.
NIK stwierdziła nieuzasadnione zawyżenie kosztów 10 rodzajów robót i usług (na
szkodę ZUS) na łączną kwotę 2.080.246 zł. Badając przyczyny tych zawyżeń stwierdzono, że
Zarząd Administracji i Inwestycji wykazał nadmierne, nieuzasadnione zaufanie do
działalności inwestorów zastępczych na tej budowie oraz pracujących na ich zlecenie inspektorów

nadzoru.

Nie

prowadzono

bieżącego

nadzoru

nad

przedstawionymi

rozliczeniami. Nie przestrzegano także wewnętrznych przepisów regulujących działalność
inwestycyjną w Centrali ZUS. Występowały również istotne braki w dokumentacji budowy
w Zarządzie Administracji i Inwestycji ZUS, który miał obowiązek ją nadzorować.

*

*

*
Z przeprowadzonych kontroli działalności inwestycyjnej ZUS (oddziałów i Centrali)

wynikała pilna potrzeba podjęcia m.in. następujących działań:
• zbadania stopnia zaawansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych;
• wyegzekwowania od wykonawców, usunięcia usterek, niedoróbek i innych braków
w stosunku do wymogów projektowych i zawartych umów;
• wyegzekwowania od wykonawców kar umownych z tytułu nienależytego wykonania
zawartych umów;
• zakończenia procesu założonych usprawnień w działalności inwestycyjnej ZUS;
• zobowiązanie dyrektorów oddziałów ZUS do wzmocnienia nadzoru nad działalnością
inwestycyjną.
Na podstawie ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała też o:
• opracowanie założeń polityki inwestycyjnej ZUS w okresie wieloletnim,
• wzmocnienie kontroli i nadzoru nad przebiegiem procesu inwestycyjnego i bezwzględnego
przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych wprowadzonych
w Zakładzie,
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• wzmocnienie dyscypliny planowania i realizacji zakupów wyposażenia technicznego,
• doprowadzenie do ostatecznego odbioru i rozliczenia przedsięwzięcia inwestycyjnego
budowy Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie i wyegzekwowanie zwrotu
nadpłaconych wynagrodzeń.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przy realizacji inwestycji
„Ośrodek Szkoleniowy ZUS w Osuchowie”, NIK wniosła do prokuratury wniosek
o wszczęcie postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

*

*

*

*

Prezes ZUS poinformował, iż w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych w 1997 r.
podjęto następujące działania:
• wprowadzono miesięczny monitoring realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych;

• przyznawane zostały środki na realizację inwestycji wyłącznie w oparciu o zatwierdzone
ZZK;
• skompletowano dokumentację ostatecznego odbioru i rozliczenia robót na budowę Ośrodka
Szkoleniowego ZUS w Osuchowie;
• powołano Radę Dyrektorów Oddziałów mającą za zadanie opiniowanie niektórych zadań
inwestycyjnych.
Ponadto przedstawił przygotowania do opracowania perspektywicznego planu
działalności inwestycyjnej ZUS do roku 2000 w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby
oddziałów i inspektoratów ZUS.
Prezes ZUS powiadomił też o pracach nad wydaniem jednolitego zbioru
wewnętrznych przepisów inwestycyjnych do końcowego odbioru i rozliczenia inwestycji.
Uporządkowane miały być czynności jakie należało przeprowadzić w przypadku
nieruchomości i gotowych dóbr inwestycyjnych. Biuro Zamówień Publicznych ZUS
zobowiązano

do

sporządzania

rocznych

planów

zakupów

inwestycyjnych

oraz

monitorowania ich realizacji w cyklu miesięcznym. Dyrektorzy oddziałów ZUS zostali
zobowiązani do przestrzegania 60-dniowego terminu rozliczania inwestycji.
Dyrektorzy oddziałów ZUS informowali o:
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• zmianach organizacyjnych w dziedzinie działalności inwestycyjnej, zwiększonej obsadzie
kadrowej i zatrudnieniu specjalistów,
• usprawnieniu nadzoru nad wykonywaniem funkcji inwestorów zastępczych, w tym zakresie
prowadzenia weryfikacji rachunków i rozliczeń kosztów inwestycji;
• wprowadzaniu niezależnych ekspertyz technicznych przy nabywaniu nieruchomości
zabudowanych;
• wyeliminowaniu nieprawidłowości w prowadzeniu dzienników budowy;
• egzekwowaniu od wykonawców robót usunięcia stwierdzonych usterek budowlanych;
• uzyskaniu formalnego pozwolenia na użytkowanie wzniesionego lub zmodernizowanego
budynku.

10) Funkcjonowanie służby zdrowia i opieki społecznej

Wyniki kontroli realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie zapobiegania
zjawisku bezdomności
Celem kontroli doraźnej było dokonanie oceny działań podejmowanych przez gminy
i organy administracji rządowej w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym
schronienia, a także ocena współpracy organów administracji rządowej i samorządowej
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych.
Kontrolą, przeprowadzoną z inicjatywy NIK, objęto działalność 2 wojewódzkich
zespołów pomocy społecznej (WZPS) i 50 ośrodków pomocy społecznej (OPS) działających
na terenie 51 gmin, Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Monar” w Warszawie, Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, 6 kół terenowych Towarzystwa im. Brata Alberta,

Rady

Naczelnej Polskiego Towarzystwa Pomocy Społecznej w Warszawie, Wspólnoty „Chleb
Życia” w Warszawie oraz Patronackiego Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Oddział w Białymstoku.

*

*
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Zdaniem NIK, większość kontrolowanych jednostek wywiązywała się należycie
z ustawowego obowiązku zapewnienia schronienia i posiłków osobom tego pozbawionym.
Niedostateczna była jednakże ich aktywność w lokalizowaniu zjawiska bezdomności oraz
docierania do osób bezdomnych, co powodowało, iż bardziej łagodzono skutki zjawiska
bezdomności niż zapobiegano jego powstawaniu.
Zarówno w ustawie o pomocy społecznej, jak też w innych aktach prawnych oraz
literaturze z dziedziny socjologii nie zdefiniowano jednoznacznie pojęcia bezdomności. Brak
kryteriów niezbędnych do określania ludzi bezdomnych utrudniało mierzenie skali zjawiska
bezdomności oraz ocenę racjonalności wykorzystywania środków na pomoc dla osób
bezdomnych.

Z ustaleń kontroli wynikało, iż na 51 gmin objętych kontrolą, zjawisko bezdomności
odnotowano w 41, czyli w ok. 80%. Wśród gmin, w których występowało zjawisko
bezdomności 93%

stanowiły gminy miejskie. Placówki udzielające schronienia osobom

bezdomnym funkcjonowały w 29 gminach, czyli w ok. 57 % skontrolowanych.
Liczba osób bezdomnych zarejestrowanych w gminach objętych kontrolą wynosiła
5651, a liczba miejsc w placówkach własnych gmin oraz prowadzonych przez organizacje
pozarządowe - 3580. Oznaczało to, że na 100 miejsc noclegowych przypadało przeciętnie
158 bezdomnych.
Największą koncentrację zjawiska bezdomności odnotowano w dużych aglomeracjach
miejskich, posiadających bazę noclegową i jadłodajnie (Warszawa, Gdynia, Szczecin,
Zielona Góra, Katowice, Łódź, Poznań). Do tych miast migrowały osoby bezdomne z gmin
nie posiadających dużych dworców kolejowych, jadłodajni i schronisk, czyli gmin, w których
formalnie

zjawisko

bezdomności

nie

występowało.

Liczba

osób

bezdomnych

zarejestrowanych i wykazywanych w sprawozdawczości przez ośrodki pomocy społecznej
odbiegała w związku z tym znacznie od faktycznej liczby bezdomnych przebywających na
terenach poszczególnych gmin.
Większość urzędów miast i gmin oraz ośrodków pomocy społecznej wywiązywała się
należycie z ustawowego obowiązku zapewnienia schronienia i posiłku osobom tego
pozbawionym. Niedostateczna

była jednakże ich aktywność w lokalizowaniu zjawiska

bezdomności w terenie oraz docieranie do osób bezdomnych w celu zaproponowania im
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pomocy. W ok. 25% skontrolowanych gmin stwierdzono niepełne rozpoznanie skali
zjawiska bezdomności oraz potrzeb ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
Działania gmin koncentrowały się raczej na łagodzeniu skutków

zjawiska

bezdomności, a nie na zapobieganiu jego powstawaniu. Zaledwie w ok. 10% gmin
odnotowano inicjatywy służb socjalnych, polegające na udzielaniu pomocy w załatwieniu
osobom bezdomnym stałego miejsca zamieszkania (pomoc w przydziale lokali z zasobów
komunalnych)

bądź

przeciwdziałaniu

jego

utracie (dopłaty do czynszu osobom

zagrożonym eksmisją).

Na pozytywną ocenę zasługiwała działalność Stowarzyszenia „Monar”, prowadzącego
na terenie kraju 19 domów (ośrodków) dla ludzi bezdomnych z ponad 3 tys. miejsc
noclegowych. Szczególnie cenne i pożyteczne były działania Stowarzyszenia podjęte na
przełomie 1996 i 1997 r. w okresie wystąpienia silnych mrozów. Dzięki szybkiej reakcji
Zarządu Głównego Stowarzyszenia na terenie aglomeracji warszawskiej stworzono ok. 2 tys.
dodatkowych ogrzewanych miejsc noclegowych, co zapobiegło bezpośredniemu zagrożeniu
życia i zdrowia tych ludzi.
W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości przy wykorzystaniu przez
Stowarzyszenie dotacji celowych, przekazanych w 1996 r. i styczniu 1997 r. przez organy
państwowe oraz środków finansowych przekazanych przez organy samorządowe.
Pomimo ogólnie pozytywnej oceny działalności Stowarzyszenia wyniki kontroli w jego
placówkach na terenie Warszawy wykazały naruszenie zasad legalności i rzetelności
w prowadzeniu i finansowaniu domów (ośrodków) dla ludzi bezdomnych. Ujawnione
nieprawidłowości polegały na niesporządzaniu raportów kasowych z pobieranej od
bezdomnych odpłatności za pobyt, przyjmowaniu darowizn na potrzeby ludzi bezdomnych
bez zawierania umów wymaganych przepisami Kodeksu cywilnego i niewykazywaniu
wartości darowizn w przychodach Stowarzyszenia oraz nieprowadzeniu ewidencji księgowej
środków trwałych. Pomijanie w ewidencji księgowej zasobów majątkowych oraz przychodów
z tytułu odpłatności i darowizn stanowiło naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zadań państwowych
zlecanych jednostkom niepaństwowym.
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Stwierdzono też, że Stowarzyszenie „Monar” prowadziło na terenie Warszawy prace
budowlane bez zezwolenia na budowę i bez planów geodezyjnych i projektów
architektoniczno-budowlanych, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK sformułowała pod adresem jednostek
objętych kontrolą następujące wnioski:
• dokonanie dokładnego rozpoznania skali zjawiska bezdomności oraz potrzeb w zakresie
schronienia dla osób bezdomnych;
• rozpoznawanie potencjalnej skali zjawiska bezdomności, z uwzględnieniem sytuacji
mieszkańców hoteli pracowniczych, osób wobec których orzeczono eksmisję, osób
przebywających w szpitalach z tzw. wskazań społecznych, mieszkańców domów dziecka;
• rozszerzenie współpracy między ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami Policji,
Straży Miejskiej, służby zdrowia, służby ochrony kolei itp., ukierunkowanej na
rozpoznawanie zjawiska bezdomności i przeciwdziałanie jego powstawaniu;
• rozbudowa infrastruktury lokalowej dla osób bezdomnych;
• nawiązanie współpracy przez komisje mieszkaniowe wydziałów budynków i lokali urzędów
miast i gmin z ośrodkami pomocy społecznej przy rozpatrywaniu wniosków o przydział
mieszkań z zasobów komunalnych gmin;
• sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją umów i porozumień zlecających jednostkom
niepaństwowym zadania z zakresu pomocy społecznej.

*

*

*

*

Z odpowiedzi, udzielonej przez przewodniczącego

ZG Stowarzyszenia „Monar”,

Pana Marka Kotańskiego, wynika m.in., że:
• we wszystkich placówkach wprowadzono obowiązek sporządzania raportów kasowych
z pobieranej od bezdomnych odpłatności oraz wszelkich darowizn gotówkowych;
kierowników placówek zobowiązano do przekazywania tych środków na rachunek bankowy
utworzony dla domów „Markot”;
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• wprowadzono obowiązujący wzór umowy darowizny i przekazano go wszystkim
kierownikom placówek, zobowiązując ich do zaprowadzenia ksiąg ewidencjonujących
wszelkie darowizny wraz z ich wartością rzeczową;
• wstrzymano prace remontowo-budowlane na użytkowanej działce przy ul. Marywilskiej,
stanowiącej mienie komunalne; podjęto działania zmierzające do skompletowania pełnej
dokumentacji wynikającej z ustawy Prawo budowlane;
• powołano komisję inwentaryzacyjną w celu zaprowadzenia ewidencji księgowej środków
trwałych oraz uaktualniono zakładowy plan kont zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości.

Wyniki kontroli realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
Kontrola przeprowadzona została na zlecenie Komisji Zdrowia Sejmu RP.
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania szpitali (oddziałów)
psychiatrycznych w zakresie przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi
przebywających w tych szpitalach oraz w zakresie przestrzegania praw pacjentów
przymusowo umieszczonych w szpitalach (oddziałach) psychiatrycznych.
Kontrolą objęto 36 jednostek, w tym: 24 szpitale psychiatryczne, 12 oddziałów
psychiatrycznych szpitali ogólnych, w tym kliniki psychiatryczne akademii medycznych.

*

*
Zdaniem NIK, w większości badanych jednostek nie przestrzegano należycie praw

pacjentów chorych psychicznie. Przejawem tego było m.in. naruszanie gwarancji sądowoprocesowych i sądowo-kosztowych pacjentów chorych psychicznie przyjętych do szpitala
psychiatrycznego i leczonych bez ich zgody, stosowanie wobec pacjentów, z naruszeniem
zasady legalności, przymusu bezpośredniego, niezapewnienie należytych warunków bytowych
w szpitalach, zbyt niska dzienna stawka żywieniowa w szpitalach psychiatrycznych.
W trakcie kontroli ustalono, że w Polsce funkcjonowało 49 szpitali psychiatrycznych
oraz 56 oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych ( w tym w 9 szpitalach
klinicznych), do których w latach 1995 i 1996 łącznie przyjęto 385.848 pacjentów.
Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi przebywających w latach 1995 i 1996 w 36
badanych jednostkach wynosiła łącznie 134.890. W 1996 r. liczba osób hospitalizowanych
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w szpitalach psychiatrycznych w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 2,1%,
a w oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych uległa zmniejszeniu o 1%.
Liczba osób przymusowo umieszczonych w szpitalach psychiatrycznych bez ich
zgody na podstawie art. 23 i 24 (przymusowa obserwacja), 28 (przymusowe zatrzymanie) i 29
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wynosiła łącznie 11.475, a w oddziałach
psychiatrycznych szpitali ogólnych 388. Największą grupę, zarówno w szpitalach jak i w
oddziałach psychiatrycznych szpitali ogólnych, stanowiły osoby przyjęte w trybie nagłym na
podstawie art. 23 (tj. 86,5% w 1995 r. i 85,4% w 1996 r. osób przymusowo umieszczonych
w szpitalach, a w oddziałach odpowiednio 81,6% i 81,3%). W trybie wnioskowym na
podstawie art. 29 w szpitalach psychiatrycznych hospitalizowano łącznie 419 osób (tj. 2,8%
w 1995 r. i 4,3% w 1996 r. przymusowo umieszczonych w szpitalach), zaś w oddziałach
psychiatrycznych szpitali ogólnych 388 osób (tj. odpowiednio 5,5% i 4%).
Mała liczba przyjęć chorych psychicznie w trybie wnioskowym do szpitala (oddziału)
psychiatrycznego wiązała się z brakiem szczegółowych uregulowań ustawowych dotyczących
trybu wnioskowego. Spowodowało to jego wadliwe funkcjonowanie polegające głównie na
uchylaniu się części osób (o których mowa w art. 29) od badania przez lekarza i od badania
przez biegłego, a także nie zgłaszaniu się tych osób na rozprawę sądową i do szpitala po
wydaniu postanowienia przez sąd. Fakty te prowadziły do przewlekania się wszystkich
etapów postępowania i związanego z tym pogarszania się stanu zdrowia części osób objętych
trybem wnioskowym oraz konieczność hospitalizowania ich w trybie nagłym z powodu
bezpośredniego zagrożenia własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Ustalenia dokonane w toku kontroli wykazały, że w 33% badanych jednostek
naruszano gwarancje służące realizacji praw pacjentów chorych psychicznie przyjętych do
szpitala psychiatrycznego i leczonych bez ich zgody (zwłaszcza gwarancje sądowoprocesowe i gwarancje sądowo-kontrolne).
Naruszenia gwarancji sądowo-procesowych polegały na:
- niepowiadamianiu przez kierownika szpitala sądu opiekuńczego o: przyjęciu do szpitala osób
chorych psychicznie spełniających przesłanki leczenia przymusowego lub o przyjęciu osoby z
zaburzeniami psychicznymi, co do której były wątpliwości czy była chora psychicznie - bez
ich zgody, bądź wtedy gdy zgoda na przyjęcie została cofnięta, ale zachowanie osoby
przyjętej do szpitala wskazywało na to, że z powodu choroby psychicznej zagraża ona
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bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób (przymusowe
zatrzymanie); fakt ten stwierdzono w 4 kontrolowanych jednostkach;
- złożeniu

w

2

badanych

jednostkach

sprzecznych

oświadczeń

przez

osoby

ubezwłasnowolnione lub małoletnie powyżej 16 roku życia - zdolne do wyrażenia zgody oraz
ich przedstawicieli ustawowych, co do faktu przyjęcia ww. osób do szpitala psychiatrycznego
uniemożliwiając wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala przez sąd opiekuńczy;
- nieprzestrzeganiu w 3 kontrolowanych jednostkach terminów 72 godzinnych na
zawiadomienie, przez kierownika szpitala psychiatrycznego, sądu opiekuńczego miejsca
siedziby szpitala o przyjęciu do szpitala na leczenie osób chorych psychicznie, które nie
wyraziły na to zgody;
- niewypisywaniu (w 6 jednostkach) niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia sądu
opiekuńczego o braku podstaw do przyjęcia osoby bez jej zgody do szpitala (oddziału)
psychiatrycznego.
Naruszenia gwarancji sądowo-kontrolnych polegały na niezawiadamianiu przez
kierownika szpitala sądu opiekuńczego o:
- wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego, na podstawie decyzji ordynatora,

osoby chorej

psychicznie przebywającej w szpitalu bez zgody (fakty takie stwierdzono w 8
kontrolowanych jednostkach);
- pozostawieniu w 2 szpitalach osoby przebywającej bez jej zgody w przypadku gdy dalszy
pobyt w ocenie lekarza był celowy, a osoba ta wyraziła na to zgodę;
- nieprzedstawianiu sędziemu wizytującemu szpital dokumentacji medycznej pacjenta
zawierającej adnotację o poważnych wątpliwościach lekarza, co do zdolności pacjenta do
wyrażania zgody na pobyt w szpitalu.
Na podstawie przesłanych przez Prezesów sądów wojewódzkich do badanych
jednostek odpisów sprawozdań z przebiegu przeprowadzonej kontroli przez sędziego
ustalono, że na 36 skontrolowanych szpitali (oddziałów) psychiatrycznych, w okresie objętym
kontrolą, nie przeprowadzano na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego w ogóle kontroli sądowej w 30% kontrolowanych jednostek organizacyjnych.
W 1/3 badanych jednostek stwierdzono przypadki nierespektowania praw pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi do wyrażania pisemnej zgody na przyjęcie do szpitala
(oddziału)

psychiatrycznego,

bądź

stosowanie

niektórych

świadczeń

zdrowotnych.
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Nieprawidłowości te polegały w przypadku: przyjęcia do szpitala - na nieuzyskiwaniu zgody
chorego w formie pisemnego oświadczenia woli, poprzestając na podpisie pacjenta w historii
choroby pod klauzulą w brzmieniu: „wyrażam zgodę na leczenie” traktując te formuły jako
równoznaczne i równorzędne z wyrażaniem zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.
Ponadto nie odnotowywano daty wyrażenia pisemnej zgody przez pacjenta bądź jego
przedstawiciela ustawowego na przyjęcie i leczenie w szpitalu psychiatrycznym (fakty takie
stwierdzono w 9 kontrolowanych jednostkach).

W przypadku

stosowania świadczeń

zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta (np. elektrowstrząsy) - na
nieuzyskiwaniu odrębnej zgody osoby przyjętej bez zgody lub jej przedstawiciela
ustawowego. Dokumentacja medyczna nie zawierała również informacji o niemożności
uzyskania takiej zgody - fakty takie stwierdzono w 4 jednostkach. Natomiast w sytuacji
przyjmowania do szpitala osoby niezdolnej do wyrażenia zgody z przyczyn prawnych - na
nieuzyskaniu

(w

6

kontrolowanych

jednostkach)

pisemnej

zgody

przedstawiciela

ustawowego, na pobyt i leczenie w szpitalu, zarówno w przypadku osoby małoletniej poniżej
16 roku życia jak i w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz pacjentów
małoletnich powyżej 16 roku życia, zdolnych do wyrażenia zgody.
Istotne zastrzeżenia budziła praktyka stosowania wobec pacjentów, z naruszeniem
zasady legalności, przymusu bezpośredniego. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
w szczególności:

niewypełniania przez lekarza w 2 jednostkach „karty zastosowania

unieruchomienia lub izolacji”, bądź stosowania w 10 jednostkach w tym celu formularza tej
karty niezgodnego z wzorem określonym w akcie wykonawczym do ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego. W 6 badanych jednostkach stwierdzono, iż nie odnotowywano
w „Kartach zastosowania unieruchomienia”: przyczyn i rodzaju unieruchomienia, czasu jego
trwania (w 1/3 kontrolowanych jednostek),

nazwisk osób zlecających i przedłużających

zastosowanie przymusu (w 4 jednostkach).
Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- w 8 jednostkach nie odnotowywano w dokumentacji medycznej pacjenta zlecenia
zastosowania lub przedłużenia przymusu wraz z opisem przyczyn i okoliczności
zastosowania przymusu, jego rodzaju i czasu trwania,
- w 6 jednostkach stwierdzono lakoniczne, nie wskazujące na występowanie ustawowych
przesłanek, uzasadnienie przyczyn stosowania przymusu bezpośredniego,
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- w 7 jednostkach dokonywano przez pielęgniarki dyżurne kontroli stanu fizycznego pacjenta
unieruchomionego rzadziej niż co 15 minut, w skrajnych przypadkach co 4,5 godz.,
- w 13 jednostkach stosowano

przymus bezpośredni w formie unieruchomienia na okres

dłuższy niż 4 godziny bez osobistego badania pacjenta przez lekarza i przedłużania go na
okresy 6 godzinne,
- w 12 kontrolowanych jednostkach występowały przypadki niepowiadamiania kierownika
szpitala

o

niektórych

przypadkach

zastosowania

przymusu

bezpośredniego

przez

zatrudnionych w szpitalu lekarzy,
- w 1/3 badanych jednostek nie dokumentowano w żadnej pisemnej formie obowiązkowej
czynności uprzedzania pacjenta o zamiarze zastosowania przymusu bezpośredniego bądź
odmowy pacjenta na inne nie przymusowe formy postępowania.
W związku z badaniem praktyki stosowania środków przymusu bezpośredniego
stwierdzono występowanie w większości jednostek stanu zagrożenia w czasie pracy. Fakt ten
należało łączyć z brakiem środków na zatrudnienie odpowiedniej liczby sanitariuszy, którzy
mogliby pełnić ciągły dyżur na wypadek agresywnego zachowania się pacjentów. Ustalono
także, że wobec braku, przynajmniej wzorcowego, programu szkolenia w zakresie sposobów
stosowania przymusu bezpośredniego i warunków jego realizacji, badane jednostki albo
w ogóle nie podejmowały takich szkoleń, albo ograniczały je do edukacji teoretycznej.
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości polegające na: niewywiązywaniu się
lekarzy z ustawowego obowiązku odnotowywania w dokumentacji medycznej osób
hospitalizowanych bez zgody, czynności dotyczących:
- wyjaśnienia choremu psychicznie przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody (w 30 badanych
jednostkach), bądź na przymusową obserwację (10), bądź zatrzymania w szpitalu bez jego
zgody (9) i poinformowania go o jego prawach przez lekarza przyjmującego osobę do
szpitala. Niewykonanie tego obowiązku z powodu stanu pacjenta, jego zdolności percepcji i
zrozumienia nie było również odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta. Ponadto
uwagę NIK zwrócił fakt, że formularz historii choroby pacjenta nie miał odpowiedniej
rubryki dotyczącej pouczenia pacjenta o jego prawach,
- zasięgania opinii drugiego lekarza psychiatry przed podjęciem decyzji o przyjęciu do szpitala
osoby chorej psychicznie bez zgody, przez lekarza wyznaczonego do tej czynności (fakt ten
stwierdzono w 8 badanych jednostkach). W dokumentacji nie odnotowano również faktu
niemożności uzyskania ww. opinii,
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- zatwierdzania decyzji lekarza przez ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) w ciągu 48
godzin od chwili przyjęcia pacjenta bez jego zgody, przymusowego zatrzymania, bądź
przyjęcia na przymusową obserwację i zawiadomienia o powyższym kierownika szpitala
w 18 jednostkach,
- zawiadomienia

sądu opiekuńczego miejsca siedziby szpitala przez kierownika szpitala

w ciągu 72 godzin od chwili przyjęcia do szpitala osoby chorej psychicznie bez zgody (w 11
jednostkach), na przymusową obserwację (3), przymusowego zatrzymania - 1,
- zawiadomienia sądu (w 12 jednostkach) o wypisaniu ze szpitala pacjenta przyjętego bez
zgody, na przymusową obserwację (2) i przymusowo zatrzymanego (4),
- opisania i uzasadnienia w 6 jednostkach przez lekarza kierującego oddziałem przy
wypisywaniu pacjenta ze szpitala, okoliczności wskazujących, iż ustąpiły przyczyny
przymusowego przyjęcia i zatrzymania w szpitalu (tj. bezpośrednie zagrożenie życia tej
osoby albo życia lub zdrowia innych osób),
- zawiadomienia sądu opiekuńczego o zmianie statusu pacjenta przyjętego bez zgody po
wyrażeniu przez niego zgody na pobyt i leczenie w szpitalu w 7 jednostkach,
- odnotowywania faktu poważnych wątpliwości lekarzy, co do zdolności wyrażania zgody na
przyjęcie do szpitala przez osobę z zaburzeniami psychicznymi.
W 3 jednostkach stwierdzono nieprzestrzeganie 7-dniowego terminu zatrzymania
osoby z zaburzeniami psychicznymi przyjętej na przymusową obserwację, w celu
definitywnego rozstrzygnięcia problemu diagnostycznego - wykluczenia lub rozpoznania
choroby psychicznej, będącej podstawą do przymusowego zatrzymania i leczenia bez zgody
w szpitalu psychiatrycznym. W opinii lekarzy okres 7 dni, w niektórych przypadkach, okazał
się zbyt krótki i niewystarczający dla ostatecznego ustalenia rozpoznania.
W 8 kontrolowanych jednostkach stwierdzono, iż nie był prowadzony przez lekarza
kierującego oddziałem szpitala psychiatrycznego rejestr osób przyjętych do szpitala: a) bez
zgody, b) bez zgody, jeżeli zgoda na pobyt została potem wyrażona na oddziale szpitala,
c) niezdolnych do wyrażenia zgody,

d) w przypadku poważnych wątpliwości, co do

zdolności wyrażenia zgody.

Stwierdzono także niestosowanie wzorów formularzy określonych w akcie
wykonawczym do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

dotyczących: skierowania do
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szpitala psychiatrycznego, zawiadomienia kierownika szpitala psychiatrycznego o przyjęciu
do szpitala osoby chorej psychicznie bez jej zgody przez ordynatora (lekarza kierującego
oddziałem) oraz powiadamiania sądu opiekuńczego o: przyjęciu osoby bez zgody, wyrażeniu
zgody na dalszy pobyt w szpitalu przez osobę, która została przyjęta bez zgody, bądź
wypisaniu osoby przyjętej bez zgody.
Nie przestrzegano także innych praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi.
Nieprawidłowości te polegały zwłaszcza na ograniczaniu prawa pacjenta do: dostępu do jego
dokumentacji medycznej oraz kontaktu telefonicznego z osobami z zewnątrz (w 16 badanych
jednostkach), które to ograniczenie wynikało bądź z braku telefonów, bądź zbyt małej ich
liczby w stosunku do liczby użytkowników, bądź na takim ich usytuowaniu, że pacjenci
praktycznie nie mogli z nich skorzystać.
Badania kontrolne wykazały sporadyczne przypadki:

niezabezpieczania należycie

dokumentacji medycznej pacjentów, nieudostępniania regulaminu porządkowego szpitala do
swobodnego zapoznania się z jego treścią,

nieprzestrzegania przepisów w sprawach

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, a w jednym przypadku wykluczono wręcz
w regulaminie szpitala możliwość złożenia skarg i wniosków przez pacjenta oraz uzyskania
na nie odpowiedzi, zaś rady nadzorcze szpitali, mimo ustawowego obowiązku, nie
dokonywały analiz skarg i wniosków pacjentów szpitali psychiatrycznych.
Na 36 skontrolowanych jednostek organizacyjnych aż w 25 z nich przebywali,
pomimo braku przesłanek medycznych, pacjenci tzw. rezydenci powodując obciążenie
finansowe placówek lecznictwa psychiatrycznego, a także ograniczając dostęp do opieki
medycznej osobom rzeczywiście jej potrzebującym. Grupa ww. pacjentów w niektórych
szpitalach przekraczała 25% ogółu pacjentów, a okres pobytu tych osób wynosił od 1 roku do
32 lat.
Stan ten ujawnił słabości systemu pomocy społecznej w Polsce. Zadań tego systemu
nie przejął także system oparcia społecznego przewidziany w ustawie o ochronie zdrowia
psychicznego.

Stwierdzono, że stworzone w szpitalach (oddziałach) psychiatrycznych warunki
bytowe, w jakich udzielane były pacjentom świadczenia zdrowotne, we wszystkich
kontrolowanych jednostkach organizacyjnych, nie były adekwatne do potrzeb i odbiegały od
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ustalonych norm określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 września 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Najczęściej
występujące uchybienia dotyczyły nadmiernego zagęszczenia pomieszczeń szpitalnych.
W 88% oddziałów kontrolowanych jednostek powierzchnia przypadająca na 1 łóżko była
mniejsza od wymaganych 6 m2 i najczęściej wahała się od 2,9 do 3,9 m2. Stan ten
spowodowany był m.in. rosnącą stale liczbą osób chorych psychicznie lub wymagających
opieki psychiatrycznej, pobytem w szpitalu osób z przyczyn pozamedycznych oraz brakiem
środków na modernizację pomieszczeń szpitalnych lub zwłaszcza w szpitalach zajmujących
stare budynki - brakiem technicznych możliwości przebudowy wnętrz. Inne odstępstwa
polegały na braku dostatecznej powierzchni i wyposażenia pokoi do badań lekarskich,
pomieszczeń pomocniczych, jak np. pokoje do spożywania posiłków oraz niewystarczającej
ilości urządzeń sanitarnych w stosunku do liczby pacjentów przebywających w oddziałach
i liczby personelu w 59% badanych szpitali (koedukacyjne sanitariaty i łazienki, brak
umywalek w przedsionkach sanitariatów, kabiny bez osłon nie gwarantujące prywatności,
brak osobnych toalet dla personelu).
Badając poziom wyżywienia pacjentów ustalono, że w 1995 r. stawka żywieniowa
średnio wynosiła 2,70 zł i aż w 56% szpitali była niższa od tej wartości średniej. W 1996 r. stawka średnio wynosiła 3,16 zł, przy czym w 41% szpitali była niższa od tej wartości.
Podejmowane przez większość szpitali działania w zakresie promocji zdrowia
psychicznego należy ocenić jako nie w pełni satysfakcjonujące. Nie bez wpływu na poziom
tej działalności miał fakt wejścia w życie dopiero 1 stycznia 1997 r. rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia
działalności w dziedzinie promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Pozytywnie oceniono prowadzoną na wysokim poziomie działalność dotyczącą
promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym przez niektóre
skontrolowane jednostki.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK sformułowała wnioski pod adresem:
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o:
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• opracowanie

rządowego

programu

poprawy

warunków

leczenia

w

szpitalach

psychiatrycznych, skorelowanego z wprowadzaną siecią szpitali psychiatrycznych i podjęcie
działań zmierzających do zapewnienia środków na jego realizację,
• opracowanie programu szkolenia w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego
i warunków jego realizacji oraz uwzględniającego bezpieczeństwo pracy personelu
medycznego szpitala (oddziału) psychiatrycznego,
• dostosowanie obowiązującej treści formularzy dokumentacji medycznej pacjenta do
wymagań ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wojewodów o:
• wywiązywanie się z ustawowego obowiązku dokonywania okresowych kontroli warunków, w
jakich udzielane są świadczenia zdrowotne w utworzonych i finansowanych przez nich
zakładach

opieki

psychiatrycznej

oraz

dokonywanie

ocen

działalności

szpitali

psychiatrycznych, a także pracy ich kierowników,
• poprawę warunków bytowych i żywienia w szpitalach psychiatrycznych, a także eliminację
odstępstw od obowiązujących wymagań fachowych i sanitarnych,
• upowszechnianie ustawowo chronionych praw pacjentów szpitali psychiatrycznych
w ogólnodostępnych mediach oraz rozwinięcie działań na rzecz promocji zdrowia
psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
• wykorzystywanie instytucji rad nadzorczych (a w przyszłości rad społecznych) jako źródła
informacji o przestrzeganiu praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w publicznych
zakładach opieki psychiatrycznej;
Wojewodów o:
• zintensyfikowanie działań na rzecz tworzenia domów pomocy społecznej i systemu oparcia
społecznego, w tym środowiskowych domów pomocy społecznej;

Ministra Sprawiedliwości o:
• zapewnienie należytego wykonywania przez sądy opiekuńcze dodatkowych zadań
nałożonych na te sądy przez przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a zwłaszcza
kontroli nad przestrzeganiem statusu prawnego pacjentów oraz warunków w jakich te osoby
przebywają;
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Ministra Łączności o:
• spowodowanie rozważenia przez Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej S.A. możliwości
wcześniejszego

przydzielania

szpitalom

psychiatrycznym

niezbędnej

liczby

łączy

telefonicznych oraz instalowania ogólnodostępnych aparatów telefonicznych;
Kierowników publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej m.in. o:
• realizowanie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zapewniających ochronę
praw pacjentów,
• egzekwowanie od zatrudnionego personelu przestrzegania ustawowo chronionych praw
pacjenta

z

zaburzeniami

psychicznymi

oraz

dokumentowanie

wywiązywania

się

z obowiązków ustawowo określonych,
• zapewnienie ochrony interesów psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo,
• uwzględnienie

w

planach

finansowych

wydatków

związanych

z

remontami

i przedsięwzięciami organizacyjnymi,
• podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania
zaburzeniom psychicznym,
• występowanie do Telekomunikacji Polskiej S.A. z wnioskami o zainstalowanie odpowiedniej
liczby ogólnodostępnych automatów telefonicznych;
Wnioski NIK zmierzały również w kierunku ustawowego uregulowania m.in. następujących
kwestii:
• odpłatności za leczenie, leki i artykuły sanitarne, pomieszczeń i wyżywienia

osób nie

wymagających leczenia szpitalnego, a przebywających w szpitalu psychiatrycznym ze
względów pozamedycznych w związku z art. 23 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
• uprawnień do bezpłatnych świadczeń szpitalnych pacjenta z zaburzeniami psychicznymi,
przyjętego do szpitala psychiatrycznego bez zgody wtedy, gdy zagraża on bezpośrednio
swojemu życiu, bądź życiu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwości, czy jest on
chory psychicznie w związku z art. 10 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Minister Zdrowia i Opieki Społecznej
poinformował Izbę, że zwrócił się do wojewodów, aby zlecili konsultantom wojewódzkim
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w dziedzinie psychiatrii preporowadzenie kontroli medycznej we wszystkich szpitalach
i oddziałach psychiatrycznych pryz szpitalach ogólnych, w zakresie objętym ustaleniami
NIK.
Instytut Psychiatrii i Neurologii zobowiązał się, że w I półroczu 1998 r. podejmie
działania zmierzające do usunięcia ujawnionych naruszeń i nieprawidłowości oraz
zapobieżenia występowaniu ich w przyszłości. M.in. zwróci się do dyrektorów szpitali
psychiatrycznych i szpitali ogólnych, w ramach których funkcjonują oddziały psychiatryczne,
z wnioskiem o przedstawienie do końca 1998 r. informacji o działaniach podjętych w celu
poprawy stanu w zakresie stosowania ustawy.
Konsultantom regionalnym w dziedzinie psychiatrii zalecono stałą analizę stanu
realizacji postanowień ustawy oraz organizację systematycznych szkoleń, a także
przedstawienie pierwszego sprawozdania po upływie I kwartału 1998 r.
Z ocenami, uwagami i wnioskami NIK zapoznano Zarząd i wszystkich Członków
Polskiego

Towarzystwa

Psychiatrycznego.

Ponadto

Ministrowi

Sprawiedliwości

przedstawiona zostanie propozycja zorganizowania w I kwartale 1998 r. wspólnego szkolenia
dla sędziów rodzinnych, dotyczącego zagadnień kontroli sądowej, w szczególności legalności
przyjmowania, leczenia i pobytu chorych w szpitalu psychiatrycznym, jak również
przestrzegania praw i warunków, w jakich przebywają osoby chore psychicznie i upośledzeni
umysłowo.
Wojewodowie poinformowali Izbę, że z wynikami kontroli zapoznany został personel
nadzorowanych zakładów i szpitali. Został on zobowiązany do respektowania uwag
i wniosków NIK.
Dyrekcja Okręgu Telekomunikacja Polska SA we Wrocławiu zainstalowała na
zewnątrz budynków szpitalnych trzy aparaty samoinkasujące na kartę magnetyczną,
umożliwiając tym samym korzystanie z nich pacjentom szpitala, ponadto dyrekcja szpitala
podjęła prace remontowe oddziałów szpitalnych.

Wyniki kontroli realizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewodów
zamówień publicznych w sferze ochrony zdrowia w 1995 r. i I półroczu 1996 r.
Kontrola została podjęta na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
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Celem kontroli było dokonanie oceny działalności Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz wojewodów w zakresie realizacji zamówień publicznych w sferze ochrony
zdrowia, z uwzględnieniem stosowania procedur, określonych w ustawie o zamówieniach
publicznych, jak również gospodarowania przeznaczonymi na ten cel środkami z części 35
i 85 budżetu państwa, ewentualnie innymi środkami publicznymi.
Kontrolą objęto łącznie

38 jednostek, z tego: Ministerstwo Zdrowia i Opieki

Społecznej, Zakład Zamówień Publicznych oraz Biuro ds. Zagranicznych Programów
Pomocy w Ochronie Zdrowia przy MZiOS, 2 akademie medyczne oraz 3 szpitale kliniczne,
stanowiące bazę kliniczną tych akademii, 9 urzędów wojewódzkich, 19 zespołów opieki
zdrowotnej oraz szpitali wojewódzkich i rejonowych oraz 2 inne jednostki.

*

*
W

wyniku

przeprowadzonej

kontroli

stwierdzono

występowanie

licznych

nieprawidłowości, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień
publicznych. Wyniki kontroli wskazywały ponadto na niezadowalający stan organizacyjny
skontrolowanych jednostek, z punktu widzenia ich zdolności do dokonywania zakupów,
zgodnie z obowiązującymi procedurami, naruszenie w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych zasad gospodarki środkami budżetowymi, niewystarczający nadzór nad
stosowaniem ustawy zarówno przez jednostki nadrzędne, w stosunku do jednostek
nadzorowanych, jak i zaniedbania - w wewnętrznym systemie nadzoru i kontroli
funkcjonalnej.
Skontrolowane jednostki z naruszeniem prawa w zakresie wymaganej formy i trybu
zamówienia wydatkowały w 1995 i I półroczu 1996 r. łącznie 168,7 mln zł, co stanowiło
57,6% całości zbadanych wydatków na cele ochrony zdrowia. Z kwoty tej jednostki
nadzorowane przez wojewodów wydatkowały 49,3 mln zł (51,9%), natomiast MZiOS,
jednostki nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i akademie medyczne około 119,4 mln zł, czyli 60,4% - w stosunku do ogólnej kwoty zbadanych zamówień.
Naruszenie prawa w zakresie wymaganego trybu zamówienia (zostało ono
stwierdzone w 23 spośród 38 skontrolowanych jednostek), polegało m.in. na stosowaniu
procedury innej, niż przewidziana dla zamówienia o określonej wartości.
Stwierdzono, że większość zakupów dokonana została w trybie zapytanie o cenę lub
zamówienia z wolnej ręki. Badane zakupy, dokonane w tym trybie, stanowiły 84,1% łącznej
kwoty wydatków na sfinansowanie zamówień w jednostkach nadzorowanych przez
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wojewodów, z tego zakupy w trybie z wolnej ręki - 63,2% oraz w trybie zapytania o cenę 20,9%.
Istotnym było, że nawet w ramach zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki,
tj. w trybie, w którym rygory proceduralne były znacznie łagodniejsze niż w przypadku
pozostałych procedur, postępowania prowadzone były z pominięciem lub rażącym
naruszeniem ustawowych kryteriów i zasad. Zakupy w trybie z wolnej ręki, dokonane
z zachowaniem procedur i kryteriów, upoważniających do stosowania tej procedury,
stanowiły w jednostkach nadzorowanych przez wojewodów 27,3%, natomiast bez
zachowania procedur i kryteriów - 35,9% całości wydatków. Zakupy w trybie przetargowym
stanowiły nie więcej niż 14,1% całości wydatków.
Naruszenie prawa w zakresie zasad i formy postępowania przy udzielaniu zamówienia
polegało na występowaniu częstych przypadków: realizowania procedur przy zbyt małej
liczbie oferentów lub ofert;

negocjowania warunków ofert;

formułowania warunków

przetargowych niezgodnych z ustawą; pomijania obowiązku dokumentowania postępowania
przetargowego, niesporządzania lub sporządzania w sposób niekompletny protokółów
posiedzeń komisji i postępowania przetargowego, jak również dokumentów, dotyczących
obowiązkowych oświadczeń uczestników postępowania.

Niewłaściwe było również informowanie oferentów o: zamiarze i przedmiocie
zamówienia, szczegółach jego przedmiotu, zasadach oceny ofert, wybranych oferentach,
zapytaniach itp., przez stosowanie niekompletnych ogłoszeń, niepełnych specyfikacji
warunków

zamówienia,

nieogłaszania

i nieinformowania

o

wynikach

przetargów.

Występowały również przypadki: niepobierania wadium; niedotrzymywania przewidzianych
ustawą wymagań formalnych, np. dotyczących obowiązku pobieranie od oferentów
wymaganych oświadczeń; bezzasadnego unieważniania przetargu, jak i nieunieważniania go
w przypadku, gdy wymagały tego przepisy; udzielania zamówienia, bez zachowania pisemnej
formy umowy; zawierania umowy bez rozpoznania zdolności dostawcy do jej realizacji;
zawierania umów z dostawcami innymi, niż wskazani przez komisję przetargową; ujmowania
w umowie innych ustaleń (np. co do ceny lub ilości towaru), niż określone w warunkach
przetargu; braku w umowie postanowień o zabezpieczeniu jej wykonania i o karach
umownych, zawierania umów w kilka miesięcy po rozstrzygnięciu przetargu.
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Wprowadzonych przez ustawę procedur w ogóle nie stosowały objęte kontrolą
Akademie Medyczne w Warszawie i Poznaniu, w odniesieniu do zakupów finansowanych
z własnych środków. Przyczyną tego stanu były wyjaśnienia udzielone przez Urząd
Zamówień Publicznych. Zgodnie z ich treścią akademie jako szkoły wyższe nie były
zobowiązane do ich stosowania, w stosunku do zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz
usługi, opłacanych ze środków publicznych w całości lub części, ponieważ - zdaniem Urzędu
Zamówień Publicznych - nie wykonują one zadań o charakterze użyteczności publicznej.
W 7 zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach)

stwierdzono niestosowanie prawa

o zamówieniach publicznych przy nabyciu wysokospecjalistycznej aparatury medycznej
w drodze bezpośredniego przyjęcia tzw. „darowizny”, połączonej jednak z koniecznością
późniejszej zapłaty.
We wszystkich tych przypadkach stosowany był w istocie identyczny mechanizm
postępowania przez firmy, reprezentujące dostawców sprzętu i aparatury medycznej. Polegał
on na:
- zaoferowaniu placówce aparatury na warunkach sugerujących brak konieczności zapłaty ze
względu na charakter przekazania, jako darowizny, lub ze względu na fakt, że należność
będzie uregulowana przez inną jednostkę, w szczególności przez Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Społecznej, na skutek wcześniejszego uzgodnienia tego przez jego przedstawiciela z
„darczyńcą”;
- po dostarczeniu sprzętu, pozyskaniu od dyrektora zakładu opieki zdrowotnej (szpitala)
dokumentu potwierdzającego przyjęcie sprzętu oraz istnienie zobowiązania wobec dostawcy,
z tytułu jego dostawy;
- przyjęciu i zainstalowaniu sprzętu, bez stosownej decyzji Rady Nadzorczej zespołu opieki
zdrowotnej, ani zgody organu, który utworzył i utrzymuje zakład, ani nieodzownych atestów
oraz zgody władz sanitarnych;
- wprowadzeniu do obrotu na rynku wierzytelności dokumentu opiewającego na zobowiązanie
finansowe państwowej jednostki organizacyjnej, reprezentującej Skarb Państwa oraz po
upływie czasu powodującego zwiększenie wysokości niezaspokojonego roszczenia wskutek
narastania odsetek ustawowych, użyciu ich do pokrycia własnych zobowiązań podatkowych
wobec budżetu państwa;
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- wartość przyjętego sprzętu w niektórych przypadkach została określona na wyższym
poziomie, niż cena analogicznego lub bardziej zaawansowanego technicznie sprzętu
dostępnego na rynku.
Negatywnym skutkiem tzw. pozornych darowizn była konieczność uiszczenia przez
budżet państwa należności za dostarczoną aparaturę medyczną. We wspomnianych 7
jednostkach dotyczyło

to kwoty około 38,8 mln zł, łącznie z narosłymi

ustawowymi

odsetkami.
Stwierdzono m.in.: brak lub bardzo skromny zakres szkoleń dotyczących prowadzenia
zamówień,

nieokreślenie

zadań

i

odpowiedzialności

za

prowadzenie

zamówień

w regulaminach organizacyjnych i zakresach czynności, nieuregulowanie zasad działania
komisji przetargowych, nieopracowanie regulaminów przetargów, metodyki kontroli
prawidłowości prowadzenia zakupów itp.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono niesporządzenie w 13 jednostkach
planów zakupów, tj. w przypadku 34,2% kontrolowanych podmiotów. Całościowym planem
(harmonogramem) zakupów nie dysponowało także Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej stosowało, wprowadzony w 1992 r., system
tzw. scentralizowanych zakupów sprzętu i aparatury medycznej. Z budżetu MZiOS
finansowane były centralne zakupy urządzeń, aparatury medycznej oraz drobnego sprzętu
medycznego, które w znacznej ich części były przekazywane następnie nieodpłatnie
jednostkom podległym wojewodom. Oznaczało to w istocie, że z części 35 budżetu państwa
ponoszone były wydatki na zakupy, które winny być finansowane z części 85, pozostającej
w dyspozycji wojewodów.
Najwyższa Izba Kontroli, nie negując przedstawionych przez Ministerstwo
argumentów, że przetargi na zakup dużych partii sprzętu i aparatury medycznej przyczyniają
się do uzyskania korzystniejszych finansowo warunków zakupu, w ciągu ostatnich kilku lat
wielokrotnie ponawiała wniosek, aby zakupy centralne były dokonywane ze środków
budżetowych, przekazywanych przez wojewodów i na podstawie złożonych przez nich
konkretnych zamówień.
W 6 skontrolowanych jednostkach stwierdzono 40 przypadków nieegzekwowania
obowiązku posiadania przez sprzęt i aparaturę medyczną atestów i zezwoleń, wydawanych
przez właściwe organy - na jej nabycie, instalowanie i stosowanie. Odnosiło się to
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w szczególności do konieczności posiadania przez urządzenie atestu dopuszczającego do
stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub zezwolenia na produkcję, obrót,
instalowanie i stosowanie, wydawanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, w odniesieniu do urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
Stwierdzono, że w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych były
naruszane zasady gospodarki środkami budżetowymi. Polegało to m.in. na: wnoszeniu
przedpłat za zamawiane towary (7 przypadków); nabywaniu towarów poprzez zaciąganie
zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym (7 przypadków); finansowaniu
zakupów ze środka specjalnego, przed pokryciem zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań
(2 przypadki);

ustalaniu, płatnych ze środków budżetowych, wynagrodzeń za

przeprowadzenie postępowań przetargowych, bez przeprowadzenia kalkulacji kosztów tych
postępowań (20 przypadków); opóźnionym przekazywaniu przez dysponentów środków na
sfinansowanie zakupów (9 przypadków). Sytuację tę stwierdzono w 17 skontrolowanych
jednostkach, czyli 26,3% ogólnej ich liczby.

W zakresie gospodarki środkami pochodzącymi z kredytu przyznanego przez Bank
Światowy stwierdzono m.in. opóźnienie w jego wykorzystaniu, jak również szereg
niedociągnięć w funkcjonowaniu Biura ds. Zagranicznych Programów w Ochronie Zdrowia,
jak brak prawidłowego regulaminu organizacyjnego, regulaminu przetargów, prawidłowych
zakresów czynności.
Krytyczne uwagi NIK dotyczyły ponadto poprawności procedur, zastosowanych
w przypadku 3 skontrolowanych przetargów (na ogólną liczbę 6, przeprowadzonych
w badanym okresie). Stwierdzono m.in. nieprzestrzeganie wymaganej formy ogłoszeń
o przetargu, dopuszczanie do przetargu ofert na aparaturę medyczną nie posiadającą
wymaganych atestów, jak również uchybienia w sporządzaniu dokumentacji przetargowej.
Ujawniono ponadto przeznaczenie części środków kredytu na cele nie przewidziane
w umowie.
Jedną z przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości był niewystarczający nadzór nad
stosowaniem ustawy, zarówno przez jednostki nadrzędne, w stosunku do jednostek
nadzorowanych, jak i zaniedbania - w wewnętrznym systemie nadzoru i kontroli
funkcjonalnej. Powyższe oceny i uwagi odnosiły się zarówno do relacji pomiędzy
Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej i Zakładem Zamówień Publicznych, Biurem
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ds. Zagranicznych

Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, jak też dotyczyły one

wojewodów - w stosunku do nadzorowanych przez nich publicznych zakładów opieki
zdrowotnej (szpitali).
Skutkiem ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości były uszczuplenia
budżetowe. Obejmowały one wartość tzw. pozornych darowizn na rzecz 7 jednostek wraz
z należnymi odsetkami w wysokości 38,8 mln zł, co łącznie z uszczupleniami budżetowymi
w 4 innych jednostkach na kwotę 0,4 mln zł wynosiło 39,2 mln zł. Z kwoty tej przypadało na
jednostki nadzorowane przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej - 22,2 mln zł, natomiast
wojewodów - 17 mln zł. Istotnym było, że odsetki od wymienionych kwot, dotyczących tzw.
pozornych darowizn, narastały w tempie 0,14% dziennie.
Oprócz

podanych

wyżej

uszczupleń budżetowych,

skontrolowane

jednostki

wydatkowały w badanym okresie na cele ochrony zdrowia z naruszeniem przepisów prawa
w zakresie wymaganej formy i trybu zamówienia około 168,7 mln zł, czyli 57,6% w stosunku do ogólnej kwoty zbadanych postępowań w tych sprawach

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowano

wniosek pod adresem Ministra

Finansów o spowodowanie, aby urzędy skarbowe bardziej wnikliwie analizowały
przedstawiane im, w celu rozliczenia należności podatkowych, zobowiązania finansowe
państwowych

jednostek

budżetowych,

z

punktu

widzenia

spełniania

przez

nie

obowiązujących zasad i kryteriów.
Istnieje także potrzeba jednoznacznego określenia w dokumentach towarzyszących
umowie kredytowej zawartej z Bankiem Światowym, że w przypadkach nie uregulowanych
jej postanowieniami zastosowanie mają przepisy prawa krajowego, tj. ustawy o
zamówieniach publicznych.
Zdaniem NIK dysponenci główni części budżetowych powinni wzmóc kontrolę
terminowości przekazywania środków przez dysponentów budżetu niższego stopnia.
Wojewodowie, w ramach nadzoru nad organizacją urzędów wojewódzkich, jak
również nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej (szpitalami), powinni zapewnić
stosowanie w sposób poprawny procedur obowiązujących w sferze zamówień publicznych.
W przypadku Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, zadanie to powinno być realizowane w
ramach nadzoru nad podporządkowanymi jednostkami.
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Minister

Finansów

powinien

rozważyć

możliwość

nowelizacji

przepisów,

dotyczących obowiązków głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych, w
kierunku takiego doprecyzowania ich obowiązków, związanych ze stosowaniem ustawy o
zamówieniach publicznych, aby zakres tych obowiązków nie budził wątpliwości.
Kierownicy

jednostek

powinni

egzekwować

wykonywanie

obowiązków

i odpowiedzialność za prawidłowość stosowania procedur i umów zawieranych w ramach
zamówień publicznych - również od radców prawnych.
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wykorzystując istniejące uregulowania prawne
powinien upowszechnić, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej,
wzorcowe zasady tworzenia i działania komisji przetargowych w państwowych jednostkach
organizacyjnych, funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia.

*

*

*

*

Wnioski pokontrolne są w trakcie realizacji.

Wyniki kontroli realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej programu
informatyzacji systemu urzędów pracy i systemu pomocy społecznej
Celem kontroli był dokonanie oceny stopnia komputeryzacji, wykorzystania sprzętu
i oprogramowania oraz stanu zaawansowania prac nad wdrożeniem rządowego programu
informatyzacji systemu urzędów pracy (SUP) i systemu pomocy społecznej (SPS).
Kontrolą objęto Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej (MPiPS), Krajowy Urząd
Pracy (KUP) oraz 18 wojewódzkich i 42 rejonowych urzędów pracy (WUP i RUP). Ponadto
zbadano stan informatyzacji i komputeryzacji w 20 wojewódzkich zespołach pomocy
społecznej (WZPS) oraz 100 terenowych ośrodkach pomocy społecznej (OPS).

*

*
Realizacja programu informatyzacji systemu urzędów pracy i systemu pomocy

społecznej (Projektu ALSO), przebiegała ze znacznym opóźnieniem. Podstawowe elementy
Projektu były realizowane przez polski zespół projektowy prawidłowo, a jego cele były
zgodne z kierunkami działania MPiPS. Występowały jednak pewne uchybienia i
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nieprawidłowości, wpływające niekorzystnie na jakość Programu ALSO oraz na terminowość
jego wdrożenia.
Łączne nakłady na informatyzację urzędów pracy poniesione przez budżet w latach
1991-1995 wyniosły 26.168,0 tys. zł. Z danych, jakimi dysponowało MPiPS w czasie kontroli
(stan na dzień 1 marca 1995 r. w 41 województwach) wynikało, że przeciętnie na 1 urząd
pracy przypadało ponad 8 komputerów.
Z ogólnej liczby 3539 komputerów funkcjonujących w urzędach pracy 953 (ok. 27 %)
stanowiły komputery z procesorem 486 lub Pentium, a 1245 (35,1 %) - z procesorem 386.
Pozostałe ok. 38 % funkcjonujących w urzędach pracy komputerów miało parametry
wykluczające korzystanie z nowoczesnego oprogramowania biurowego (aplikacji MS
Windows), przewidzianego w rządowym programie informatyzacji systemu urzędów pracy.
Według stanu na dzień 30 czerwca 1996 r. stopień nasycenia technologią informatyczną
w skontrolowanych wojewódzkich i rejonowych urzędach pracy był już wyższy. Przeciętnie
na 1 urząd przypadało nieco ponad 14 komputerów (18,7 na 1 WUP i 12,4 na 1 RUP).
Wyższy był również standard sprzętu. Z ogólnej liczby 856 komputerów zainstalowanych
w 18 wojewódzkich oraz 42 rejonowych urzędach pracy objętych kontrolą 204, czyli 23,1%
charakteryzowało

się

parametrami

nie

odpowiadającymi

wymogom nowoczesnego

oprogramowania przewidzianego w rządowym programie informatyzacji systemu urzędów
pracy.
Sprzęt komputerowy pracował pojedynczo lub w sieciach lokalnych. Funkcjonujące
oprogramowanie obejmowało wąski zakres tematyczny. Systemy obsługi w rejonowych
urzędach pracy realizowały głównie zadania polegające na ewidencji bezrobotnych oraz
naliczaniu zasiłków, zaś na poziomie wojewódzkich urzędów pracy - sprawozdawczość
w układzie wojewódzkim oraz ewidencję zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. System
informatyczny wykluczał możliwość wymiany danych pomiędzy jednostkami systemu
urzędów pracy na terenie kraju.
Ośrodki pomocy społecznej dokonywały zakupów sprzętu komputerowego ze środków
budżetów wojewodów, przekazywanych za pośrednictwem wojewódzkich zespołów pomocy
społecznej,

budżetów

gmin

oraz

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych (PFRON), przekazywanych przez wojewódzkie ośrodki do spraw
zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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Wg stanu na dzień 1 listopada 1994 r. ogółem w 2474 ośrodkach pomocy społecznej
zainstalowanych było 1450 komputerów. Sprzęt komputerowy posiadało 480 ośrodków, czyli
19,4 % ogółu. Na 1 ośrodek przypadały zatem średnio ok. 3 komputery. Z ogólnej liczby
1450 komputerów tylko ok. 200, czyli 13,8 %, stanowiły komputery klasy 486 SX lub
486 DX, spełniające

wymogi rządowego programu informatyzacji systemu pomocy

społecznej.
Spośród 100 skontrolowanych ośrodków pomocy społecznej sprzęt komputerowy
posiadało 56, a z 20 objętych kontrolą wojewódzkich zespołów pomocy społecznej w sprzęt
komputerowy wyposażonych było 17. Ogółem w objętych kontrolą ośrodkach zainstalowane
były 274 komputery. Na 1 ośrodek przypadało zatem średnio 2,7 komputera. Komputery
klasy 486 SX lub 486 DX stanowiły 21,5 %, a klasy 386 DX - 14 % ogółu posiadanych przez
ośrodki komputerów. Oznaczało to, że ok. 65 % zainstalowanego w ośrodkach sprzętu
posiadało parametry wykluczające korzystanie z nowoczesnego oprogramowania biurowego,
przewidzianego w rządowym programie informatyzacji systemu pomocy społecznej.
Sprzęt komputerowy był wykorzystywany w działach obsługi klientów głównie do
wydruku decyzji, prowadzenia kartotek osób korzystających z pomocy, drukowania list
wypłat, świadczeń, sporządzania sprawozdań oraz prowadzenia księgowości materiałowofinansowej. Zarówno w wojewódzkich zespołach, jak i ośrodkach pomocy społecznej nie
korzystano ze specjalistycznego oprogramowania przeznaczonego do pracy w instytucjach
pomocy społecznej.
Harmonogram z grudnia 1994 r. zakładał zakończenie całego Projektu w lipcu 1996 r.
Termin ten nie został dotrzymany. W czerwcu 1996 r. kierownictwo MPiPS ustaliło, że prace
związane z Projektem zostaną zakończone w I połowie 1998 r., przy czym wszelkie działania
skutkujące płatnościami realizowanymi z Banku Światowego miały zostać zakończone do
końca grudnia 1997 r. Jednocześnie został wydłużony planowany czas wykonania
poszczególnych podprojektów: podprojekt MPiPS z 470 dni do 740 dni, podprojekt SUP
z 733 do 877,5 dni, podprojekt SPS z 663,5 do 918,8 dni.
Ustalenia kontroli dotyczące poszczególnych etapów przebiegu Projektu ALSO wykazały
istnienie istotnych zagrożeń w realizacji nawet tego ostatniego harmonogramu.
Dokonana przez Izbę analiza całości materiałów kontroli przeprowadzonych począwszy
od 1993 wykazała, że głównym powodem dużych opóźnień w realizacji Projektu
informatyzacji urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej były bardzo czasochłonne
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procedury Banku Światowego, a także brak odpowiedniego przygotowania strony polskiej do
realizacji tego przedsięwzięcia. Niemały wpływ na opóźnienia miały również częste zmiany
na stanowiskach kierowniczych w MPiPS, decydujących o postępie prac, przewlekły proces
podejmowania decyzji oraz brak doświadczonej kadry pracowników dysponujących wiedzą
o procedurach przetargów międzynarodowych.
Duży wpływ na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji Projektu ALSO miało
niewywiązanie się holenderskiej firmy Coopers & Lybrand z kontraktowego obowiązku
opracowania, dostosowanego do warunków polskich, Projektu automatyzacji systemu
urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Kolejnym elementem opóźniającym realizację
Projektu był przewlekły tryb przygotowania i realizacji przetargów oraz podpisywania
kontraktów na oprogramowanie dla podprojektów systemu urzędów pracy (SUP) oraz
systemu pomocy społecznej (SPS). W przypadku podprojektu SUP opóźnienie to wyniosło
ok. 6 miesięcy, a podprojektu SPS - ponad 4 miesiące. Opóźniony został również proces
zakupu sprzętu komputerowego dla SPS.
W wyniku przeprowadzonej w grudniu 1996 r. doraźnej kontroli prawidłowości
przebiegu przetargu na zakup sprzętu komputerowego dla systemu pomocy społecznej nie
wykazały uchybień w przebiegu przetargu i procesie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wytypowana przez MPiPS w wyniku postępowania przetargowego oferta firmy Hewlett
Packard Poland Spółka z o.o. nie została zaakceptowana przez Bank Światowy. Według
interpretacji Banku powodem odrzucenia oferty firmy wyłonionej przez Komisję przetargową
była wadliwość jej zabezpieczenia. Kwestia gwarancji bankowej była przedmiotem rozważań
komisji przetargowych oraz powołanych na zlecenia MPiPS ekspertów zagadnień prawa
zamówień publicznych, których zdaniem wada ta sprowadzała się do oczywistej pomyłki
arytmetycznej dokonanej przez wystawiającego.
W opinii prawnej opracowanej przez prawnika z Instytutu Nauk Prawnych PAN
niezaakceptowanie przez Bank Światowy wyłonionej przez działającą zgodnie z prawem
i procedurami Banku komisję przetargową firmy Hewlett Packard było bezpodstawne.
Powodem zaistniałych opóźnień w realizacji Projektu ALSO było również niesprawne
funkcjonowanie

komórki

Ministerstwa,

koordynującej

realizację

pożyczki

Banku

Światowego, a w szczególności nienależyte prowadzenie zakupu towarów i usług oraz brak
kontroli nad ich dostawami. Na powstawanie opóźnień miał również wpływ przedłużający

476
się proces decyzyjny zarówno kierownictwa MPiPS, jak i Banku Światowego, dotyczący
akceptacji dostawców oprogramowania i sprzętu.
Istotny wpływ na realizację Programu miała również niezbyt dobra współpraca
pomiędzy Krajowym Urzędem Pracy (KUP) a projektantami ALSO w Ministerstwie Pracy
i Polityki Socjalnej. Do sierpnia 1995 r. nie określono w KUP formalnych zasad
współdziałania z MPiPS w zakresie informatyzacji urzędów pracy. Struktury odpowiedzialne
za opracowanie i wdrożenie Projektu ALSO zaczęto tworzyć dopiero w sierpniu 1995 r.,
przy czym określenie zasad współpracy oraz podziału odpowiedzialności pomiędzy KUP
a MPiPS

nastąpiło

w

lipcu

1996 r. Nie powołano w KUP zespołu analityków,

odpowiedzialnego za przejęcie i eksploatowanie oprogramowania, co mogło utrudnić
wdrożenie i modyfikowanie Projektu ALSO.
Izba stwierdziła, że w KUP nie zaplanowano z odpowiednim wyprzedzeniem zmian
organizacyjnych w urzędach pracy. Prace nad nową strukturą organizacyjną zostały
zakończone w KUP dopiero w lipcu 1996 r. W rezultacie opis funkcji oraz specyfikacja
wydruków, stanowiące część dokumentów przetargowych na oprogramowanie aplikacyjne
dla systemu urzędów pracy z września 1995 r. zostały wykonane na podstawie
dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych, różniących się od planowanej struktury
organizacyjnej. Ponadto nowa struktura organizacyjna nie została wprowadzona nawet w
wybranych

jednostkach

pilotowych.

Nie

przygotowano

również

opisu

procedur

organizacyjnych Krajowego Urzędu Pracy, które powinny być przekazane dostawcy
oprogramowania do połowy lipca 1996 r.
Przed rozpoczęciem Projektu ALSO nie została przeprowadzona analiza strategiczna,
dotycząca poszczególnych funkcji urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, zakresu
oraz dróg przepływu informacji niezbędnych do ich realizacji. Analiza przeprowadzona
w latach 1993-1994 przez holenderską firmę Coopers & Lybrand została oceniona
negatywnie jako nieprzydatna do warunków polskich. Oceny dokonała komisja powołana
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
Skutkiem braku analizy strategicznej było m.in. niepodjęcie decyzji na szczeblu
kierownictwa MPiPS i KUP, dotyczącej sposobu obsługi pożyczek z Funduszu Pracy
i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla bezrobotnych na
podjęcie działalności gospodarczej oraz dla zakładów pracy na utworzenie nowych miejsc

477
pracy. Brak takiej decyzji uniemożliwiał opracowanie przez zespół projektowy ALSO
modułu zarządzania i obsługi pożyczek.
Wyniki badań kontrolnych wykazały, że wybór firm CSBI, Andersen Consulting oraz
SSI ComputerLand na produkcję i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego dla systemu
urzędów pracy i systemu pomocy społecznej był zgodny z przyjętymi procedurami Banku
Światowego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Wątpliwości budził jednak wybór
oferty firmy ComputerLand na oprogramowanie aplikacyjne dla SPS. Oferta tej firmy była
wprawdzie atrakcyjna pod względem ceny, jednakże rozwiązania techniczne proponowane
przez to konsorcjum - w przeciwieństwie do rozwiązań innych oferentów - nie przewidywało
korzystania

z

systemu

zarządzania

relacyjną

bazą

danych

zainstalowanego

na

mikrokomputerze i sprawującego pełny nadzór nad dostępem do danych.
Na realizację Programu komputeryzacji urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej
w ramach Projektu ALSO przeznaczono 49.396.000 USD. Od początku realizacji pożyczki do
końca lipca 1996 r. wydatki dewizowe poniesione na Program komputeryzacji wyniosły
3.232.975,89 USD. Główną pozycję wydatków (2.092.734,50 USD, tj. 64,7 %) stanowiły
płatności dla firmy Coopers & Lybrand za usługi konsultingowe, polegające na opracowaniu
projektu komputeryzacji. Zobowiązania kontraktowe za oprogramowanie aplikacyjne dla
urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej wynosiły 11.080.948,64 USD. Na zakup
sprzętu, okablowanie MPiPS oraz

płace Głównego Projektanta zaplanowano 29.872.000,-

USD.
Wydatki złotówkowe, czyli wkład strony polskiej poniesiony na obsługę pożyczki
Banku Światowego, w części odpowiadającej Projektowi ALSO, rejestrowane były od
zakończenia współpracy z firmą Coopers & Lybrand. Do połowy 1996 r. wyniosły one
2.702.290,80 zł.
Szacunkowa kwota odsetek zapłaconych w okresie 1991 - I półr. 1996,
odpowiadających wykorzystanym środkom pożyczki na realizację Programu komputeryzacji
wyniosła 1.549.134,64 USD, zaś szacunkowa opłata za gotowość od nie wykorzystanej kwoty
pożyczki pozostającej do dyspozycji Projektu ALSO wyniosła 1.013.372, 45 USD.
Ocena przydatności opracowania wykonanego przez firmę Coopers & Lybrand oraz
wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w MPiPS za 1993 rok uzasadniały przyjęcie
tezy, że wydatki dewizowe w kwocie 2.092.734,50 USD poniesione na opłacenie
opracowania tej firmy o znikomej przydatności były nieefektywne i stanowiły uszczuplenie
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puli środków przeznaczonych, zgodnie z umową pożyczki z Bankiem Światowym,
na komputeryzację

ośrodków

pomocy

społecznej

i

urzędów

pracy.

W

wyniku

porozumienia zawartego z MPiPS firma C & L zwróciła stronie polskiej kwotę
24.478,83 NLG (ok. 14,2 tys. USD).

*

*

*

NIK stwierdziła, że w celu optymalnego wykorzystania kredytu Banku Światowego na
program

informatyzacji

urzędów

pracy

i

ośrodków

zminimalizowania zagrożeń w realizacji i wdrażaniu tego

pomocy

społecznej

oraz

programu

niezbędne

było

podjęcie przez kierownictwo Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Krajowego Urzędu
Pracy działań, zapewniających:
• usprawnienie i skrócenie procedur związanych z podejmowaniem decyzji przez członków
kierownictwa MPiPS oraz KUP;
• zlecenie wykonawcy Projektu budowy makiety oprogramowania dla Projektu ALSO bądź
wykonanie tych prac we własnym zakresie;
• podjęcie decyzji dotyczących wariantu obsługi pożyczek z Funduszu Pracy i PFRON;
• utworzenie w Krajowym Urzędzie Pracy zespołu analityków;
• wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w pilotowych urzędach pracy;
• sporządzenie opisu procedur organizacyjnych KUP i dostarczenie go wykonawcy
oprogramowania.

*

*

*

*

Z informacji uzyskanych od Ministra Pracy Polityki Socjalnej wynikało, iż zostały
podjęte działania celem realizacji wniosków pokontrolnych. Między innymi:
• podjęto decyzję o budowie modułu zarządzania i obsługi pożyczek udzielanych z Funduszu
Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opartego na
założeniu docelowego zarządzania tymi pożyczkami za pośrednictwem banków;
• w efekcie poczynionych uzgodnień z prezesem firmy ComputerLand, firma przedstawiła
Ministerstwu nową ofertę na dostawę oprogramowania, opartego na profesjonalnym systemie
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zarządzania bazą danych; podjęto też dalsze rozmowy mające na celu wyeliminowanie
wskazanego przez NIK zagrożenia dotyczącego bezpieczeństwa danych;
• rozważana była możliwość zlecenia budowy makiety oprogramowania dla Projektu ALSO;
• wystąpiono do firmy Coopers and Lybrand o uregulowanie odsetek za nieterminową zapłatę
należności i uzyskano pisemne potwierdzenie firmy, że należna kwota zostanie przekazana na
konto Projektu.
Prezes Krajowego Urzędu Pracy wyjaśnił m.in., że:
• ograniczone możliwości płacowe w administracji wykluczają zatrudnienie w KUP zespołu
analityków systemu; jako jeden z wariantów rozwiązań rozpatrywało się powierzenie
konserwacji i rozwoju oprogramowania specjalistycznej firmie komputerowej;
• pilotażowe wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w 3 WUP i 7 RUP miało zostać
zrealizowane w grudniu 1996 r.; realizację wdrożeń pełnych przewidziano się na kwiecień maj 1997 r.

Wyniki kontroli gospodarowania Funduszem Alimentacyjnym w latach 1994 - 1995 oraz
w I półroczu 1996 r.
Celem kontroli, podjętej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny działalności
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie gospodarowania Funduszem Alimentacyjnym
z uwzględnieniem kryteriów legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Kontrolę przeprowadzono w 21 oddziałach ZUS oraz w Centrali ZUS.
Tematyka kontroli dotyczyła:

konstruowania i realizacji planu finansowego

Funduszu, struktury jego finansowania (w Centrali ZUS), wysokości i struktury wypłacanych
świadczeń, oraz realizacji sprawozdawczości budżetowej Funduszu Alimentacyjnego
(w oddziałach ZUS), realizacji przez ZUS zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca
1974 roku o funduszu alimentacyjnym (w oddziałach i Centrali ZUS) oraz analizy
wewnętrznych aktów prawnych ZUS związanych z funkcjonowaniem Funduszu.

*

*
Izba stwierdziła nieprawidłowości w gospodarowaniu Funduszem Alimentacyjnym,

polegające m.in. na wypłacaniu świadczeń z Funduszu osobom nieuprawnionym do ich
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pobierania oraz dokonywaniu proceduralnych uchybień w podejmowaniu decyzji w sprawach
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. W ocenie Izby rozważenia wymaga zmiana
dysponenta Funduszu, a nawet celowość jego istnienia i włączenie udzielanych świadczeń do
systemu świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, realizowanych za pośrednictwem istniejącego
systemu pomocy społecznej.
Kwoty dotacji z budżetu państwa do Funduszu Alimentacyjnego wykazywały
tendencję wzrostową i wynosiły: w 1994 roku - 225,1 mln zł (wzrost o 38,1% w stosunku do
wykonania w poprzednim roku), w 1995 r. - 330 mln zł (wzrost o 46,6%). W 1996 r.
planowana dotacja wynosiła 437 mln zł (wzrost o 32,4%). Udział dotacji z budżetu państwa
we wpływach Funduszu Alimentacyjnego stanowił 87,0 % w 1994 r., 86,1 % w roku 1995
oraz 86,0 % (planowane) w 1996 r. Dotacja stanowiła zatem podstawowe źródło zasilania
tego Funduszu.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż w zakresie udziału ZUS w sądowym postępowaniu
egzekucyjnym w roli wierzyciela, przepisy ustawy o funduszu alimentacyjnym, i przepisy
rozporządzenia Ministrów Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Sprawiedliwości z dnia
4 grudnia 1974 r. w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postanowienia
Instrukcji Nr 3 Prezesa ZUS z dnia 30 kwietnia 1990 r. określającej postępowanie
w sprawach należących do właściwości komórek alimentów w oddziałach Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych (zwanej dalej Instrukcją) - nie były przestrzegane. Działania ZUS
ograniczały się jedynie do pobieżnego analizowania wpływów z egzekucji należności
Funduszu, a tym samym nie miały wpływu na jej skuteczność. Konsekwencją tego był
wysoki stan należności Funduszu. Na dzień 31 grudnia stan należności wynosił: w 1994 roku
- 467,8 mln zł, w 1995 roku - 737,5 mln zł, natomiast na dzień 30 czerwca 1996 roku 893,6 mln zł.
Występowały przypadki wypłaty świadczeń z Funduszu pomimo nieposiadania (lub
utraty) uprawnień do ich pobierania. Miały one miejsce w 12 z badanych 21 oddziałów ZUS
i dotyczyły sytuacji, w których osoby pełnoletnie pobierały świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego, mimo zakończenia bądź przerwania nauki. Wypłacano świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego osobom korzystającym z innych funduszy państwowych lub
społecznych, np. z renty rodzinnej. Wypłacano świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
osobom

niepełnoletnim,

pomimo

że

przebywały

one

w

ośrodku

opiekuńczo

-

wychowawczym. Wydawano decyzje o wstrzymaniu bądź zaprzestaniu wypłaty świadczeń,
mimo niewygaśnięcia uprawnień.
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Stwierdzono

przypadki

proceduralnych

uchybień

w podejmowaniu

decyzji

w sprawach świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. I tak, w dwóch oddziałach decyzje
podejmowane były przez osoby nie posiadające stosownych upoważnień. W dwóch
oddziałach ZUS wydano decyzje bez podania ich podstawy prawnej bądź z przywołaniem
niewłaściwej podstawy prawnej.
W wyniku kontroli uprawnień dokonywanej w placówkach szkolnych, brak
potwierdzenia uprawnień (na 231 uzyskanych odpowiedzi) wystąpił u 18 osób (7,8% spraw
poddanych weryfikacji) - w sprawach tych wypłacane były świadczenia mimo niepobierania
nauki przez uprawnionego co najmniej przez miesiąc.
Zbliżony procent niepotwierdzenia uprawnień do świadczeń wystąpił także przy
badaniu spraw w gminach. Na 347 otrzymanych odpowiedzi podano informację o śmierci 26
osób zobowiązanych do alimentacji (7,5%). Powodowało to utratę przez uprawnionych
uprawnień do świadczeń, natomiast ZUS z uwagi na brak informacji o zmianie okoliczności
nie podejmował decyzji o zaprzestaniu wypłat.
Oddziały ZUS dokonywały wypłat w przypadkach, gdy niepełnoletnie osoby
uprawnione przebywały w ośrodkach oświatowo-wychowawczych i innych placówkach na
koszt funduszów państwowych i społecznych.
W jednym z badanych oddziałów stwierdzono przypadek pobierania świadczeń po
wygaśnięciu uprawnień w momencie uzyskania pełnoletności.
W toku kontroli wniesiono zastrzeżenia natury prawnej do obowiązującej Instrukcji.
Przede wszystkim treść wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
wprowadzonego § 4 Instrukcji, naruszał przepis art. 8 ustawy o funduszu alimentacyjnym,
odnośnie do obowiązku złożenia przez osoby uprawnione do świadczeń, właściwego
oświadczenia, że nie zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 6 ustawy. Wadliwe
były także inne postanowienia ww. Instrukcji (§§ 7, 18, 19, 23, 27, 28, 50, 71). Były one bądź
nieprawidłowo zredagowane, bądź odwoływały się do zdezaktualizowanych przepisów
ustawy o funduszu alimentacyjnym. Za wadliwe uznać należało przyjęte w Instrukcji zasady
współpracy z komornikami sądowymi prowadzącymi egzekucje należności na rzecz
Funduszu (§§ 133 i 134). Negatywne skutki tych wadliwości wystąpiły we wszystkich
objętych kontrolą oddziałach ZUS.
Efektywność egzekucji w badanym okresie generalnie wzrastała. Średnia wartość
wskaźnika ściągalności należności funduszu w badanych oddziałach wzrosła od poziomu
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12,9% w pierwszym kwartale 1994 roku do 19,6% w pierwszym oraz 19,3% w drugim
kwartale 1996 roku.
Średni wskaźnik skuteczności egzekucji należności w poszczególnych oddziałach
ZUS kształtował się w granicach od 12,2% (Oddział w Białymstoku) do 22,4% (Oddział
w Nowym Sączu). Najniższy wskaźnik (8%) stwierdzono w Oddziale w Radzyniu Podlaskim
w pierwszym kwartale 1994 roku, natomiast najwyższy (26,2%) w Gorzowie Wlkp.
w czwartym kwartale 1995 roku.
W toku kontroli stwierdzone niezadowalające współdziałanie pracowników ZUS
z komornikami sądowymi prowadzącymi egzekucję. Postępowanie oddziałów w tym zakresie
ograniczało się głównie do pobieżnej analizy wpływów i kierowaniu zapytań do komorników
o aktualny przebieg egzekucji.
Najczęściej zapytania stosował Oddział ZUS w Kielcach (średnio 2,5 razy w ciągu
roku), zwracając się około cztery (4,18) razy w każdej sprawie. W przypadku Oddziałów
ZUS w Nowym Sączu i Zduńskiej Woli kontrolerzy NIK nie stwierdzili w ogóle faktów
kierowania zapytań do komorników o badanych sprawach alimentacyjnych.
Wyniki kontroli wykazały przypadki kierowania przez dyrektora Departamentu
Dochodów i Rozliczeń Centrali ZUS (co było zgodne z regulaminem ZUS) pism okólnych do
oddziałów ZUS bez akceptacji Biura Prawnego. Pisma te posiadały częstokroć charakter
interpretacji przepisów ustawowych. Zdaniem NIK, interpretacja przepisów powinna być
przypisana Prezesowi ZUS.
W toku kontroli realizacji przez ZUS zadań Funduszu zakwestionowano działania lub
zaniechania pracowników go obsługujących, które doprowadziły do uszczuplenia
finansowego w kwocie 22.656 zł na szkodę różnych podmiotów. Uszczuplenie Funduszu
Alimentacyjnego wyniosło 10.522 zł.
W trzech kontrolowanych oddziałach ZUS stwierdzono nierzetelność w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości, co nie wywołało jednak ujemnych skutków
finansowych.

*

*

*

Pod adresem Prezesa ZUS Izba skierowała wniosek dotyczący ograniczenia
planowanej dotacji do wysokości uzasadnionej potrzebami i właściwym poziomem realizacji
zadań Funduszu.
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Ustalenia kontroli upoważniały też do sformułowania wniosków dotyczących
funkcjonującego systemu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. M.in.:
• Minister Pracy i Spraw Socjalnych powinien, w porozumieniu z Ministrem Finansów,
wykonać delegację ustawową z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo
budżetowe, ustalając szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Alimentacyjnego,
• Prezes ZUS powinien dokonać zmiany swej Instrukcji Nr 3 z dnia 30 kwietnia 1990 r. przez
dostosowanie jej postanowień do obowiązującego stanu prawnego oraz wprowadzenie do niej
mechanizmów zapewniających zwiększenie sprawności obsługi Funduszu,
• Prezes ZUS powinien dokonać zmiany regulaminu organizacyjnego ZUS w celu przeniesienia
uprawnień do interpretacji przepisów ustawowych na szczebel Prezesa ZUS oraz właściwego
określenia kompetencji Departamentu Dochodów i Rozliczeń oraz Biura Prawnego Centrali
ZUS,
• oddziały ZUS powinny przestrzegać przepisy ustawy o funduszu alimentacyjnym i przepisy
rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w sprawie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego - w zakresie dotyczącym egzekucji należności Funduszu. Prezes ZUS
powinien dokonać niezbędnych zmian organizacyjnych w pracy oddziałów, zintensyfikować
kontakty z komornikami sądowymi oraz rozważyć możliwość wprowadzenia innych, poza
zasięganiem informacji u komorników, form współpracy z komornikami,
• oddziały ZUS powinny wykorzystywać przepisy umożliwiające im skuteczną weryfikację
posiadanych przez świadczeniobiorców uprawnień w celu ograniczenia do minimum
bezpodstawnych wypłat świadczeń.

*

*

*

*

Minister Finansów wyjaśnił, że:
• wnioski wynikające z kontroli NIK zostaną uwzględnione w dalszych pracach resortu w ten
sposób aby wysokość dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Alimentacyjnego zapewniała
niezbędne minimum płynnej realizacji zadań wynikających z ustawy o funduszu
alimentacyjnym;
• generalną zasadą reformy systemu świadczeń na rzecz rodziny miało być - zgodnie
z założeniami Programu reformy ubezpieczeń społecznych - kierowanie świadczeń do rodzin
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rzeczywiście potrzebujących pomocy, w ramach dotychczasowych środków wydawanych na
ten cel.

Prezes ZUS poinformowała m.in. że:
• dotychczas obowiązująca instrukcja określająca postępowanie w sprawach należących do
właściwości komórek alimentów w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń zostanie poddana
szczegółowej analizie w związku z mającą nastąpić w 1997 r. istotną nowelizacją ustawy
o funduszu alimentacyjnym. W 1997 r. opracowano nowy druk wniosku o przyznanie
świadczeń Funduszu Alimentacyjnego;
• z dniem 1 stycznia 1997 r. wprowadzono nowy regulamin Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. W związku z tym wszyscy dyrektorzy biur i departamentów zostali
zobowiązani do dostosowania regulaminów tych komórek do regulaminu ZUS w I kwartale
1997 r.
Oddziały ZUS w celu realizacji przekazanych wniosków i uwag podjęły m.in.
następujące działania:
• dwa oddziały ZUS (w Zielonej Górze i w Zduńskiej Woli) przystąpiły do usprawnienia
i dostosowania do swoich potrzeb użytkowanych programów komputerowych, pięć
oddziałów ZUS (w Chełmie, Opatowie, Żyrardowie, Zduńskiej Woli i Białymstoku) podjęło
działania w celu uzyskania zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z Funduszu.
• Oddziały zobowiązały się stosować zasadę polegającą na bieżącej analizie kont czynnych
i wskazywaniu rewirów komorniczych o najniższym wskaźniku skuteczności egzekucji,
• Oddziały ZUS zobowiązały się do weryfikacji posiadanych przez wierzycieli Funduszu
uprawnień do świadczeń.

Wyniki kontroli gospodarowania środkami Funduszu Pracy na poszczególne
formy przeciwdziałania bezrobociu
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
wydatkowania

środków

Funduszu

Pracy

według

kryteriów

legalności,

celowości

i gospodarności oraz rzetelności planowania i dokumentowania wydatków, a ponadto ocena
efektywności poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu, finansowanych z Funduszu.
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Kontrolę przeprowadzono w Krajowym Urzędzie Pracy w Warszawie (KUP),
10 wojewódzkich urzędach pracy (WUP) oraz 24 rejonowych urzędach pracy (RUP).

*

*
Przy ogólnie pozytywnej ocenie gospodarowania środkami Funduszu Pracy

występowały nieprawidłowości w realizowaniu przez urzędy pracy ustawowych zadań
związanych z przygotowaniem, organizowaniem i finansowaniem poszczególnych form
przeciwdziałania bezrobociu.
Średnia roczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 1996 r. była mniejsza o ok.
7% od średniej rocznej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w 1995 r. Na etapie
opracowywania ustawy budżetowej na 1996 r. w części dotyczącej wydatków Funduszu
Pracy, Minister Finansów przyjął zbyt niską liczbę zasiłkobiorców na 1996 rok, a tym
samym zaniżony plan wydatków Funduszu na zasiłki dla bezrobotnych. Spowodowało to
konieczność zwiększenia dotacji do Funduszu w trakcie roku budżetowego. Przy wzroście
ogólnych wydatków Funduszu Pracy o 21,2%, wydatki Funduszu na finansowanie aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu wzrosły o 6,4%. Udział wydatków na aktywne formy
w ogólnych wydatkach Funduszu zmniejszył się w okresie objętym kontrolą z 12,2% do
10,7%.
Liczba osób objętych różnymi formami aktywizacji zawodowej zmniejszyła się
w latach 1995 - 1996 o 16%, stanowiąc odpowiednio 16,1% oraz 14,6% ogółu bezrobotnych.
W jednostkach objętych kontrolą, wydatki

Funduszu Pracy na aktywne

formy

przeciwdziałania bezrobociu w latach 1995-1996, stanowiły odpowiednio 16,5% i 14,3%
ogółu wydatków Funduszu Pracy. Największy udział wydatków na formy aktywne
odnotowano w województwach: suwalskim (20,7%), koszalińskim (19,3%) i płockim
(15,2%), a najmniejszy w województwach: opolskim (8,9%), krośnieńskim (11,8%)
i ostrołęckim (12,6%). Należy przy tym zaznaczyć, że we wszystkich objętych kontrolą
województwach nastąpił spadek udziału wydatków na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w ogólnych wydatkach Funduszu Pracy. Spośród skontrolowanych rejonowych
urzędów pracy najwyższy udział wydatków na formy aktywne odnotowano w Białogardzie
(26,9%), Olecku (21,4%), Ełku (20,9%) i Szczecinku (19,5%), a najniższy w Bydgoszczy
(8,3%), Namysłowie (8,5%) i Kielcach (10,4%). Z ustaleń kontroli wynikało jednak, że nie
zawsze wysoki udział wydatków na formy aktywne mógł stanowić podstawę pozytywnej
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oceny działalności urzędu - świadczyły o tym przykłady nieracjonalnego wydatkowania
środków Funduszu Pracy przez urzędy w Białogardzie i Szczecinku.
Wzrost udziału wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ogólnych
wydatkach Funduszu Pracy nastąpił w pozycji „refundacja wynagrodzeń absolwentów”.
W skontrolowanych urzędach pracy udział wydatków na tę formę aktywizacji zawodowej
w ogólnych wydatkach Funduszu wzrósł z 8,2 do 14,8%.
W latach 1995-1996 głównymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych były
prace interwencyjne i roboty publiczne. Wydatki na te formy stanowiły w latach
1995-1996 74,7% oraz 63,9% ogólnych kwot przeznaczonych na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Do prac interwencyjnych i robót publicznych skierowano w tym
okresie odpowiednio 328.869 i 245.810 osób.
W maju 1996 r. Prezes Krajowego Urzędu Pracy zalecił wszystkim kierownikom
rejonowych urzędów pracy kierowanie do prac interwencyjnych i robót publicznych przede
wszystkim osób pobierających zasiłki. Zalecenie to, spowodowane niedoborem środków
finansowych Funduszu Pracy, nie odpowiadało postanowieniom § 5 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 marca 1995 r.
W jednym ze skontrolowanych urzędów pracy skierowano do prac interwencyjnych
i robót publicznych 564 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, podczas gdy w ewidencji
zarejestrowanych było ok. 5 tys. bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Oszczędności
w wydatkach Funduszu Pracy z tego tytułu wyniosły w tym Urzędzie w 1996 r. ok.
110.640 zł.
Najwyższą

efektywność

spośród

realizowanych

przez

urzędy

pracy

form

przeciwdziałania bezrobociu osiągano w okresie objętym kontrolą w szkoleniach
i przekwalifikowaniach bezrobotnych oraz pracach interwencyjnych.
W latach 1995 - 1996 efektywność szkoleń i przekwalifikowań wynosiła odpowiednio
53,6% i 55,5%, a prac interwencyjnych 42,1% i 50,6%.
W jednostkach objętych kontrolą również najwyższą efektywność stwierdzono
w takich formach aktywizacji zawodowej bezrobotnych, jak szkolenia i przekwalifikowania
oraz prace interwencyjne. Efektywność szkoleń i przekwalifikowań wynosiła ok. 59%
w 1995 r. i ok. 49% w 1996 r., zaś prac interwencyjnych odpowiednio 41% i ok. 48%.
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Z ustaleń kontroli wynikało, że realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu przebiegała w zasadzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz przepisach wykonawczych.
Zarówno wojewódzkie, jak i rejonowe urzędy pracy na ogół prawidłowo
gospodarowały

środkami

Funduszu

Pracy

przeznaczonymi

na

aktywne

formy

przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec 1996 r. urzędy nie miały, poza trzema przypadkami, zobowiązań wobec
zakładów pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS za młodocianych
pracowników w ramach praktycznej nauki zawodu oraz pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu oraz dokumentowanie wydatków przez jednostki objęte kontrolą przebiegało
w zasadzie zgodnie z przepisami.
Przypadki niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków Funduszu Pracy
stwierdzono w 1 wojewódzkim oraz 4 rejonowych urzędach pracy. Dotyczyły one środków
na szkolenia bezrobotnych oraz pożyczek na tworzenie nowych miejsc pracy.
W czasie trwania kontroli spowodowano odzyskanie przez 1 urząd pracy
kwoty w wysokości ok. 25 tys. zł, a ponadto wnioskowano o wyegzekwowanie od
4 pożyczkobiorców kwoty w wysokości ok. 1.322.900 zł.
Przy ogólnie pozytywnej ocenie gospodarowania środkami Funduszu Pracy wyniki
kontroli ujawniły jednak nieprawidłowości w realizowaniu przez urzędy pracy ustawowych
zadań związanych z przygotowaniem, organizowaniem i finansowaniem poszczególnych
form przeciwdziałania bezrobociu.
W 10 rejonowych urzędach pracy (ok. 42 % skontrolowanych) stwierdzono
nieprawidłowości w organizowaniu i finansowaniu szkoleń oraz egzekwowaniu warunków
umownych od ich realizatorów. Polegały one na inicjowaniu szkoleń bez uprzedniego
rozpoznania potrzeb lokalnego rynku pracy, nieprzestrzeganiu przepisów ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych przy wyborze instytucji szkolących,
wadliwym sporządzaniu umów z organizatorami szkoleń oraz nieegzekwowaniu od
przyszłych pracodawców obietnicy zatrudnienia bezrobotnych po ukończeniu szkoleń.
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W 6 urzędach pracy (25 % skontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowości
w organizowaniu i finansowaniu prac interwencyjnych i robót publicznych. Polegały one na
mało wnikliwej analizie i niewłaściwej kwalifikacji wniosków składanych przez
organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych, niedostatecznej kontroli
przestrzegania

umów

przez

pracodawców

zatrudniających

bezrobotnych

oraz

niedostatecznym zainteresowaniu urzędów pracy dalszym zatrudnieniem bezrobotnych po
zakończeniu prac interwencyjnych i robót publicznych.
Zdecydowanie nieefektywna była w skontrolowanych urzędach pracy realizacja tzw.
programów specjalnych przeciwdziałaniu bezrobociu, wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. Z ogólnej kwoty 1.412,8 tys. zł
wydatkowanej przez te urzędy, 1.250 tys. zł (88,4%) przeznaczono na pożyczki dla
podmiotów gospodarczych, które już na etapie zawierania umów pożyczek nie gwarantowały
utworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Nieefektywnie wydatkowana kwota
w wysokości 1.250 tys. zł stanowiła 17% ogólnej kwoty (7.283,4 tys. zł) przeznaczonej
w skali kraju na realizację programów specjalnych.
W latach 1995-1996 niewystarczająca w stosunku do potrzeb była liczba etatów
kalkulacyjnych

w urzędach pracy. W celu uzupełnienia kadry do obsługi bezrobotnych

urzędy zatrudniały okresowo (na okres 6 miesięcy) osoby bezrobotne w ramach robót
publicznych i prac interwencyjnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy. W latach
1995 - 1996 na ogólną liczbę 12.725 i 12.855 zatrudnionych w wojewódzkich i rejonowych
urzędach pracy 2.873 i 4.539 (22,3% i 35,3%) stanowili pracownicy zatrudnieni w ramach
robót publicznych i prac interwencyjnych.

*

*

*
Ustalenia kontroli przeprowadzonych w wojewódzkich i rejonowych urzędach pracy

stanowiły podstawę sformułowania pod adresem ich kierownictw następujących wniosków:
• dokonywania systematycznej analizy wykorzystania środków Funduszu Pracy na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu oraz
• podejmowania działań w kierunku poprawy efektywności ich wykorzystania poprzez
skuteczniejsze oddziaływanie na podmioty korzystające z Funduszu na tworzenie stałych
miejsc pracy;
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• zwiększenia częstotliwości kontroli realizacji umów u pracodawców zatrudniających
bezrobotnych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych oraz absolwentów;
• zwiększenia nadzoru nad egzekwowaniem warunków umów pożyczek na podejmowanie
działalności gospodarczej oraz organizowanie nowych miejsc pracy;
• przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wyborze organizatorów
szkoleń dla bezrobotnych;
• zlecania szkoleń w zawodach dających największe szanse na zatrudnienie po ich ukończeniu;
• zawierania umów trójstronnych (urząd - pracodawca - bezrobotny), gwarantujących
zatrudnienie bezrobotnych po przeszkoleniu lub przekwalifikowaniu.
Ponadto ustalenia kontroli wskazywały na potrzebę podjęcia na szczeblu centralnym
(Ministerstwo Finansów - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - Krajowy Urząd Pracy)
określonych działań i decyzji gwarantujących zwiększenie udziału środków Funduszu Pracy
na aktywizację zawodową bezrobotnych.
Za niezbędne uznano również podjęcie przez Prezesa Krajowego Urzędu Pracy
działań w kierunku dostosowania obsady kadrowej urzędów pracy do rzeczywistych potrzeb.
W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskowała o wyegzekwowanie przez
urzędy pracy ogółem kwoty 1.430.778 zł.

*

*

*

*

Minister Pracy i Polityki Socjalnej poinformował o zwiększeniu w projekcie planu
finansowego na 1998 r. udziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w ogólnych wydatkach Funduszu Pracy.
Kierownicy Wojewódzkich i Rejonowych Urzędów Pracy w odpowiedziach
informowali o podjęciu działań w celu poprawy efektywności wykorzystania środków
Funduszu Pracy przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych, pożyczki, prace interwencyjne
i roboty publiczne.

Wyniki kontroli gospodarowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki środkami
finansowymi pochodzącymi z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez
PP "Totalizator Sportowy"
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Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było zbadanie i dokonanie oceny
realizacji ustawy o grach losowych oraz działalności UKFiT w zakresie gromadzenia,
gospodarowania i wykorzystania środków pochodzących z dopłat do stawek w grach
liczbowych przez jednostki samorządu terytorialnego i stowarzyszenia kultury fizycznej
i sportu.
Kontrola przeprowadzona została w 71 jednostkach, w tym w: Urzędzie Kultury
Fizycznej i Turystyki (UKFiT), Przedsiębiorstwie Państwowym "Totalizator Sportowy",
Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. (BIG S.A.), 44 jednostkach realizujących zadania
o charakterze inwestycyjnym, dofinansowywanych przez UKFiT, w tym w 39 jednostkach
samorządu terytorialnego, 24 jednostkach realizujących zadania finansowane przez UKFiT,
związane z rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych.

*

*
Ustanowienie z dniem 1 listopada 1994 r. 20% dopłat do stawek w grach liczbowych

umożliwiło istotne zwiększenie nakładów finansowych na kulturę fizyczną i sport,
a w konsekwencji podjęcie przez Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki nowych
działań intensyfikujących rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności wzrost bazy
urządzeń

sportowych

oraz współzawodnictwa

sportowego

dzieci,

młodzieży

i niepełnosprawnych. Stwierdzono jednak nieprawidłowości, które ograniczały efektywne
gospodarowanie środkami finansowymi pochodzącymi z dopłat.
W okresie od 1 listopada 1994 r. do 30 września 1996 r., z tytułu dopłat uzyskano
254,3 mln zł, a po uwzględnieniu oprocentowania środków pozostających na rachunku
bankowym - 268,8 mln zł.
Wpływy z tytułu dopłat (wraz z oprocentowaniem) uzyskane w okresie 9 miesięcy
1996 r. stanowiły 129,7% wpływów uzyskanych w 1995 r.
Środki finansowe pochodzące z dopłat do gier liczbowych - w stosunku do wielkości
środków budżetu państwa w dziale 87 Kultura fizyczna i sport (wykonanych w 1995 r. oraz
przypadających stosownie do upływu czasu na 1996 r.) - stanowiły:

95,6% w 1995 r.,

124,4% w okresie 9 miesięcy 1996 r.
Ustawa o grach losowych określiła przeznaczenie środków pochodzących z dopłat,
jednakże jej postanowienia nie konstytuowały charakteru prawnego tych środków. Z przyjętej
interpretacji Ministerstwa Finansów, a także z decyzji Sejmu RP o niewłączeniu tych
środków do ustawy budżetowej na 1995

i 1996 rok wynikało, że dopłaty nie zostały
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zakwalifikowane ani do środków budżetowych, ani do środków pozabudżetowych w
rozumieniu art. 16 i 18 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe. W konsekwencji
brakowało przepisów prawnych, które określałyby zasady i tryb gospodarowania dopłatami.
Najwyższa Izba Kontroli już w uwagach do wykonania budżetu państwa

za 1994 r.

w części 45 - UKFiT sygnalizowała, iż zgodnie z Prawem budżetowym środki
finansowe pochodzące z dopłat powinny być uznane, jako środki specjalne.
Pozytywnie oceniono fakt, że w wyniku nowelizacji ustawy o grach losowych ustawą z dnia 12 września 1996 r. - postanowiono, iż do gospodarki finansowej środkami
finansowymi pochodzącymi z dopłat stosuje się zasady dotyczące środków specjalnych.
W ustawie budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. uwzględniono więc przychody
i rozchody tych środków w części 45 - Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.
UKFiT właściwie realizował zadania oraz przestrzegał zasad gospodarowania
środkami określonych

w „Założeniach programowych”. Wyrażało się to m.in. w:

dofinansowywaniu zadań o charakterze inwestycyjnym we wszystkich województwach,
skutecznym zaangażowaniem w realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu
terytorialnego, w oddaniu do użytku, w relatywnie krótkim czasie (1,5 roku), 205 obiektów
sportowych,

wyraźnym zaktywizowaniu współzawodnictwa sportowego wśród dzieci

i młodzieży.
Pozytywnie należało ocenić przyjęty przez UKFiT sposób dofinansowywania zadań
inwestycyjnych polegający na finansowaniu konkretnych faktur dotyczących realizowanego
zadania. Wyniki kontroli wykazały bowiem, że we wszystkich zbadanych przypadkach środki
finansowe pochodzące z dopłat

wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, z tym że

w niektórych przypadkach w sposób nie w pełni efektywny.
Miały

również

miejsce

nieprawidłowości

ograniczające

gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z dopłat.

efektywność
Dotyczyły one w

szczególności: opóźnień dotyczących zmiany wysokości oprocentowania bankowego
gromadzonych środków, zawierania umów z jednostkami nie będącymi inwestorami oraz
dofinansowywania niektórych inwestycji niewłaściwie przygotowanych do realizacji, a także
braku dostatecznego nadzoru, zwłaszcza nad jakością

i terminowością

robót, braku

w zawieranych umowach obowiązku stosowania procedur określonych w ustawie z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, zlecania zadań w zakresie rozwoju sportu
wśród

dzieci

i młodzieży

oraz

niepełnosprawnych

bez

dokonywania

wyboru
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najkorzystniejszej oferty wykonania zadania i uwzględniającego relatywnie duże koszty
pośrednie realizowanych zadań oraz braku skutecznego nadzoru i kontroli nad realizacją
zadań i wykorzystywaniem przyznawanych na ich realizację środków finansowych.
Oszacowano, że uszczuplenie środków UKFiT z tytułu zaniżonego oprocentowania
bankowego wyniosło w 1995 r. co najmniej 1,2 mln zł.

W wyniku dokonanej - po

zakończeniu kontroli - zmiany warunków oprocentowania, łączne efekty finansowe
spowodowane podwyższeniem stóp procentowych wyniosły 9.230 tys. zł.
Istotne zastrzeżenia kontroli budził także zakres i skala zaniedbań dotyczących
wywiązywania się przez BIG S.A. z obowiązków określonych w umowie z dnia 16 stycznia
1995 r. o współpracy między UKFiT a BIG S.A. Dotyczyło to zarówno braku kontroli
terminowości wpływu środków należnych od PP "Totalizator Sportowy", nieterminowego
opiniowania wniosków i zawierania umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, jak
również niedostatecznego nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych. W tych warunkach
wątpliwości budziła zasadność podpisanego w dniu 29 stycznia 1996 r. aneksu do ww.
umowy, w którym ograniczone zostały zadania nadzorcze BIG S.A. nad przebiegiem
realizacji zadań inwestycyjnych, bez równoczesnego przejęcia ich przez UKFiT.
Występowały przypadki zlecania zadań i przekazywania na ich realizację znacznych
środków finansowych (nawet powyżej 1 mln zł) stowarzyszeniom kultury fizycznej,
w których nie zapewniono podstawowych urządzeń umożliwiających prowadzenie ewidencji
księgowej i przestrzeganie przepisów o rachunkowości.
Stwierdzono przypadki podejmowania i finansowania nowych form działalności, jak
np. prowadzenie szkoły mistrzostwa sportowego lub zakupów sprzętu i urządzeń
sportowych, bez równoczesnego określenia zasad ich finansowania (szkoły mistrzostwa
sportowego) oraz trybu i warunków ich przekazywania (sprzęt sportowy).

Z punktu widzenia celów ustanowienia dopłat do stawek w grach liczbowych, przy
inflacji wynoszącej 27,8% w 1995 r. i 19,9% w 1996 r. oraz zbyt niskim oprocentowaniu
tych środków - niekorzystne było wykorzystanie wpływów z dopłat przeznaczonych na
inwestycje tylko na poziomie 58,3% (saldo tych środków wg stanu na 30 września 1996 r.
wyniosło 78,5 mln zł).

*

*

*
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Zdaniem NIK stwierdzony stan faktyczny uzasadniał potrzebę podjęcia następujących
działań:
• zapewnienie pełnego i właściwego wdrożenia przez Prezesa UKFiT przepisów ustawy
o grach losowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy
o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw,
• wydanie aktu wykonawczego do art. 47b ust. 2b ustawy, o której mowa w pkt 1, zgodnie
z którym Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem UKFiT określi szczegółowe zasady
dofinansowywania inwestycji obiektów sportowych finansowanych z dopłat do stawek w
grach liczbowych.
• podjęcie przez Prezesa UKFiT decyzji, w myśl których:
- dofinansowywanie inwestycji dotyczyć będzie wyłącznie inwestorów,
- zlecanie zadań dotyczących rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych
następować będzie wg zasad i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym,
- zlecanie zadań dotyczących rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych
może dotyczyć tylko tych stowarzyszeń kultury fizycznej, w których stosuje się przepisy o
rachunkowości,
• ustalenie przez Prezesa UKFiT zasad finansowania niepublicznych szkół mistrzostwa
sportowego, utrzymywanych ze środków finansowych pochodzących z dopłat,
• określenie przez Prezesa UKFiT zasad oraz warunków, na jakich:
- przekazywany jest sprzęt i urządzenia sportowe, zakupywane i w całości finansowane ze
środków finansowych pochodzących z dopłat,
- ustalane są koszty pośrednie zlecanych zadań,
• rozważenie przez Prezesa UKFiT przejęcia przez Urząd zadań realizowanych dotychczas
przez BIG S.A. lub pełnego egzekwowania realizacji tych zadań przez bank,
• wzmożenie przez UKFiT nadzoru i kontroli nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz
związanych z rozwojem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz niepełnosprawnych,
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• organizowanie przez UKFiT szkoleń dla związków i stowarzyszeń kultury fizycznej, którym
zlecane są zadania ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, w
zakresie gospodarowania i rozliczania wykorzystanych środków.

*

*

*

*

Realizując wnioski pokontrolne Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
poinformował Izbę, że decyzją z dnia 12 stycznia 1997 r. utworzył środek specjalny, którego
przedmiotem działalności są obiekty sportowe, sport dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych. Źródłem przychodów tego środka są wpływy z dopłat do stawek w grach
losowych. Gospodarka finansowa tymi środkami jest prowadzona - o co NIK wnosiła od
1996 r. - zgodnie z zasadami, określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniu
w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Minister Finansów, w porozumieniu z Prezesem UKFiT, wydał rozporządzenie
w sprawie szczegółowych zasad dofinansowania inwestycji sportowych, trybu składania
wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.
Zlecane jednostkom niepaństwowym zadania w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych, począwszy od III kwartału 1997 r. realizowane są
według opracowanego wzoru umowy, odpowiadającego obowiązującym przepisom.
W związku z wydaniem zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych zasad działania klas i szkół mistrzostwa sportowego, Prezes UKFiT określił
zasady finansowania niepublicznych szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego ze
środków specjalnych.
Umowy zawierane przez UKFiT z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań
państwowych będą określały tryb i warunki przekazania kontrahentom sprzętu sportowego
zakupionego w ramach realizowanych zadań, zaś zawieranie umów ze stowarzyszeniami na
realizację zadań jest poprzedzone odpowiednim instruktażem dla prezesów i pracowników
tych stowarzyszeń.
W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań, dotyczących rozwoju sportu dzieci
i młodzieży, utworzono w Urzędzie odpowiedni departament.
W dniu 10 lutego 1997 r., aneksem do umowy zawartej z BIG S.A. z dnia 16 stycznia
1995

r.

na

prowadzenie

bieżącego

rachunku

bankowego,

podwyższone

zostało
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oprocentowanie zgromadzonych tam środków, pochodzących z dopłat do stawek w grach
liczbowych.

Wyniki

kontroli

stanu i wykorzystania kadr lekarskich w publicznych zakładach

opieki zdrowotnej
Celem

kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny

działalności administracji rządowej w zakresie rozmieszczenia i wykorzystania kadry
lekarskiej z uwzględnieniem skuteczności podejmowanych działań dla racjonalnego
wykorzystania potencjału kadrowego.
Kontrolę przeprowadzono

w 70 jednostkach: Ministerstwie Zdrowia i Opieki

Społecznej (MZiOS); 14 wydziałach zdrowia urzędów wojewódzkich (wz uw); 14 szpitalach
specjalistycznych

(wojewódzkich

szpitalach

zespolonych);

2

szpitalach

ogólnych,

działających samodzielnie; 29 zespołach opieki zdrowotnej (zoz), a w ich ramach 28
szpitalach ogólnych (miejskich i rejonowych) oraz 46 przychodniach w miastach i 75
ośrodkach zdrowia na wsi; 9 okręgowych izbach lekarskich oraz w Wojewódzkim Zespole
Metodycznym Opieki Zdrowotnej w Katowicach.

*

*
Ustalenia kontroli wskazywały, iż zasadniczym problemem lecznictwa, jako całości,

była potrzeba nie tyle zwiększenia istniejącego potencjału kadrowego lekarzy, ile jego
racjonalnego wykorzystania. Podejmowane w tym celu przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej działania nie przynosiły

pożądanych rezultatów i nie stwarzały nadziei na

poprawę sytuacji w perspektywie nawet kilku lat. Zdaniem NIK stosowane przez MZiOS
instrumenty okazały się nieskuteczne, a opracowane koncepcje przekształceń systemu opieki
zdrowotnej - niekonsekwentne w fazie realizacji.
Ustalenia kontroli wskazywały, że zatrudnienie lekarzy w Polsce było wysoce
zróżnicowane zarówno w układzie terytorialnym, jak i w każdym sektorze lecznictwa
i w każdej z objętych badaniem specjalności lekarskich. Problem ten nie był dostatecznie
widoczny w skali ogólnokrajowej, gdyż średnie wskaźniki zatrudnienia lekarzy w stosunku
do liczby ludności wskazywały na coroczną poprawę dostępności świadczeń zdrowotnych.
Jednak z ogólnego przyrostu kadr lekarskich w latach 1993-1995, wynoszącego 6,8%
w stosunku do stanu zatrudnienia w końcu 1992 r., liczba lekarzy w woj. warszawskim -
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gdzie wskaźnik ich zatrudnienia w stosunku do liczby ludności był najwyższy w kraju zwiększyła się o 11,2%, natomiast w 5 województwach - spośród 14 objętych kontrolą - w
których ten wskaźnik był znacznie niższy od średniego w kraju, przyrost liczby lekarzy w 4
województwach kształtował się poniżej poziomu średniokrajowego, a w jednym skierniewickim - zatrudnienie w ogóle nie zwiększyło się.
Jeszcze ostrzej ten problem występował w odniesieniu do lekarzy dentystów, gdyż
z ogólnego przyrostu tych kadr wynoszącego w skali kraju 7%, 36,5% lekarzy dentystów
znalazło zatrudnienie w woj. warszawskim, natomiast w 5 województwach - spośród objętych
kontrolą - gdzie wskaźnik zatrudnienia tych lekarzy był znacznie niższy od średniokrajowego
liczba ich bądź uległa zmniejszeniu w ciągu trzech lat, bądź nie zmieniła się.
Dysproporcje w zatrudnianiu lekarzy dostrzegane na poziomie wojewódzkim, z całą
ostrością występowały na poziomie podstawowym, tj. na pierwszej linii kontaktu lekarza
z pacjentem.
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej nie wykonał delegacji zawartej w art. 40 ust. 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i nie określił w drodze
rozporządzenia minimalnych norm obsady osobowej w zawodach medycznych. Opracowane
w 1992 r. przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

normy nie zostały przyjęte przez

Ministerstwo, a wysiłki MZiOS skierowane zostały na zmianę treści art. 40 ust. 3 ustawy,
polegającą na określeniu jedynie sposobu ustalania tych norm i to w niektórych komórkach
organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej.
Wyrażane obawy co do możliwości osiągnięcia proponowanych przez Instytut norm
również przez jednostki najsłabsze kadrowo nie znalazły potwierdzenia w ustaleniach
kontroli. Wynikało z nich bowiem, iż główny problem tkwi nie tyle w braku kadr lekarskich
w poszczególnych dziedzinach lecznictwa, ile w ich racjonalnym rozmieszczeniu
i wykorzystaniu. Należało podkreślić, że podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do
zmiany treści delegacji ustawowej nie zwolniło Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z obowiązku wydania aktu wykonawczego zważywszy, że delegacja z art. 40 ust. 3 ma
charakter obligatoryjny.
Uznawanie

przez

MZiOS

rozwoju

lecznictwa

podstawowego

za

zadanie

priorytetowe nie znajdowało potwierdzenia w przyroście kadr lekarskich do tych placówek,
który w latach 1992-1995 okazał się niższy od ogólnego przyrostu liczby lekarzy w kraju
(5,3% w stosunku do 6,8%) i nie wpłynął znacząco na zmniejszenie dysproporcji w
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dostępności świadczeń zdrowotnych w zespołach opieki zdrowotnej. Obok zoz-ów, w których
nastąpiło zwiększenie zatrudnienia lekarzy w tym okresie, w wielu innych zoz-ach (ok. 50%
w odniesieniu do zatrudnienia lekarzy ogólnych w miastach) liczba lekarzy nie tylko nie
zwiększyła się, ale uległa zmniejszeniu. W licznych poradniach zatrudniających już w 1992 r.
stosunkowo dużo personelu lekarskiego w porównaniu do liczby ludności następowało dalsze
jego zwiększenie w kolejnych latach, gdy równocześnie w innych, odczuwających w 1992 r.
niedobór lekarzy, odnotowano w 1995 r. regres.
Mimo większego, procentowego przyrostu liczby lekarzy w ośrodkach zdrowia na wsi
niż w poradniach rejonowych w miastach (6,7% : 4,8%) nadal utrzymywały się duże
dysproporcje w dostępności podstawowej opieki zdrowotnej między miastem i wsią. Ogólna
liczba lekarzy w stosunku do liczby ludności była na wsi prawie o połowę niższa niż
w mieście. Szczególnie duże dysproporcje występowały w zatrudnieniu lekarzy pediatrów,
gdyż ich liczba w stosunku do populacji dzieci i młodzieży była na wsi trzykrotnie mniejsza
niż w miastach. Z podobną ostrością występowały dysproporcje w zatrudnieniu lekarzy
dentystów.
Pozytywnie należało ocenić działania resortu zdrowia i opieki społecznej polegające
na opracowaniu koncepcji stopniowego zastąpienia dotychczasowego modelu podstawowej
opieki zdrowotnej nowocześnie wyszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt
lekarzami rodzinnymi. Pozytywnie należało również ocenić system szkolenia tych lekarzy,
zarówno w trybie 3-letnim dla absolwentów akademii medycznych, jak i skróconym dla
uprawnionych lekarzy, zatrudnionych już w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jednak niezbyt duże zainteresowanie lekarzy specjalizacją medycyny rodzinnej,
odnotowane już w początkowym okresie naboru na to szkolenie, uległo osłabieniu, gdy
pierwsi absolwenci nie uzyskiwali nowych, korzystniejszych ofert pracy i wracali do swoich
miejsc pracy na dotychczasowe warunki. Liczba zawartych kontraktów z tymi lekarzami
okazała się nieproporcjonalnie mała, w porównaniu z liczbą osób oczekujących na ich
zawarcie.
Dostępność

świadczeń

zdrowotnych

ulegała

ograniczeniu

na

skutek

nieodpracowywania przez część lekarzy opłaconego czasu pracy. Przejawiało się to
w: podejmowaniu w godzinach pracy podstawowej innych zajęć, dodatkowo opłacanych;
podawaniu w placówkach lecznictwa otwartego do publicznej wiadomości godzin przyjęć
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pacjentów w wymiarze niższym, niż to wynikało z zawartych z lekarzami umów o pracę;
nieprzestrzeganiu dyscypliny pracy, polegającym na późniejszym rozpoczynaniu pracy lub
wcześniejszym opuszczaniu stanowiska pracy. Te zachowania, jak również i inne - jak np.
ustalanie „z góry” nieproporcjonalnie dużej części opłaconego czasu pracy na wizyty
domowe w niektórych poradniach dziecięcych i ogólnych - miały wpływ na efektywność
pracy lekarzy. Różnice w liczbach udzielonych porad w ciągu 1 godziny pracy przez lekarzy
tych samych specjalności stanowiły kilkakrotność i nie występowały sporadycznie lecz były
szerszym zjawiskiem.
We wszystkich oddziałach szpitali specjalistycznych i w większości oddziałów
szpitali ogólnych liczba zatrudnionych lekarzy w stosunku do liczby znajdujących się w tych
oddziałach łóżek była większa, w niektórych znacznie, od ustalonych w 1984 r. norm.
W rzeczywistości efektywność pracy lekarzy była jeszcze niższa zważywszy, że
w większości badanych specjalności medycznych znaczna część łóżek nie była wykorzystana
w ciągu roku. Odnosiło się to w szczególności do oddziałów dziecięcych, ginekologicznopołożniczych i zakaźnych, gdzie wykorzystanie łóżek kształtowało się w granicach 50-60%,
a w następnej kolejności oddziałów laryngologicznych i okulistycznych. W konsekwencji
stosunkowo dużego zatrudnienia lekarzy w porównaniu z normami i niskiego stopnia
wykorzystania łóżek szpitalnych, pod opieką 1 lekarza pozostawało średnio w roku - od 3 do
5 pacjentów. Małe wykorzystanie łóżek szpitalnych było charakterystyczne nie tylko dla
1995 r. lecz występowało również w latach poprzednich.
Podobnie jak w lecznictwie ambulatoryjnym również i w oddziałach szpitalnych
występowały dysproporcje w zatrudnieniu lekarzy w porównywalnych ze sobą oddziałach
szpitalnych, sięgające kilkukrotności.
Na stan zatrudnienia lekarzy w oddziałach miały wpływ czynniki uzasadniające jego
zwiększenie, np. obsługa poradni przyszpitalnych, jak i jego zmniejszenie, np. poddawanie
zabiegom stosunkowo małej liczby pacjentów w stosunku do liczby hospitalizowanych oraz
wykonywanie znacznej części zabiegów przez jedną osobę, przeważnie ordynatora oddziału.
W niektórych szpitalach dopuszczano do pełnienia przez lekarzy po kilkanaście
dyżurów nocnych lub całodobowych w miesiącu, co jakkolwiek nie było zabronione to ze
względu na higienę pracy nie wydawało się być właściwe.
Placówki lecznictwa ambulatoryjnego tak podstawowego, jak i specjalistycznego nie
prowadziły ksiąg głównych, zawierających m.in. zapisy, pozwalające na zidentyfikowanie
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osób którym udzielono porady. Tym samym nie był spełniony wymóg rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów
dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania.

Natomiast sprawozdawczość statystyczna dotycząca liczby udzielonych

porad, sporządzana w tych placówkach i kierowana do władz wojewódzkich oraz do
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej zawierała często informacje nierzetelne,
przedstawiające wykonywaną działalność korzystniej w stosunku do stanu faktycznego.
Brak ksiąg głównych, w miejsce których prowadziło się jedynie ewidencję ilościową,
podważało wiarygodność danych dotyczących efektywności pracy lekarzy w poradniach. Ze
znaczną ostrożnością należało zwłaszcza oceniać tak wyjątkowe wyniki pracy jak
przyjmowanie średnio 8 i więcej pacjentów w ciągu 1 godziny pracy, w stosunku rocznym.
Przejęcie przed 3 laty przez izby lekarskie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie trybu postępowania
w prawach stwierdzenia wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru lekarzy - zadań
związanych z prowadzeniem rejestru lekarzy i lekarzy dentystów nie przyczyniło się ani do
usprawnienia systemu ewidencji ani do prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia tymi
kadrami.
Poza powolnym procesem wdrażania - w większości okręgowych izb lekarskich komputerowego systemu ewidencji i pozostawieniem poza nią znacznej części lekarzy
i lekarzy dentystów, system ten nie spełniał szeregu wymogów zawartych w ww.
rozporządzeniu. W szczególności nie był on prowadzony oddzielnie dla poszczególnych
województw w większości izb, które obejmowały swoim zasięgiem co najmniej dwa
województwa, a przede wszystkim nie zawierał istotnych informacji, w tym o miejscu
zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów. Tym samym pozbawiono urzędy wojewódzkie
narzędzia potrzebnego do prowadzenia polityki zatrudnienia kadr lekarskich.
Uwagę Izby zwracała bierność władz wojewódzkich nie tylko w realizacji programów
inspirowanych przez MZiOS, ale i w rozwiązywaniu istniejących, lokalnych problemów
gospodarki kadrami lekarskimi. Pomimo dysponowania bogatym materiałem statystycznym,
wskazującym na rażące dysproporcje w zatrudnieniu lekarzy w poszczególnych działach
lecznictwa i układzie miasto - wieś oraz bulwersującymi informacjami w zakresie
efektywności pracy lekarzy - nie podejmowano skutecznych środków przeciwdziałających,
a niejednokrotnie tolerowano fikcję w zatrudnieniu.
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Na podstawie wyników kontroli, NIK sformułowała wnioski do:
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o:
• wykonanie delegacji ustawowej z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej, zobowiązującej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do określenia
minimalnych

norm

obsady

osobowej

w

zawodach

medycznych

poszczególnych

wewnętrznych komórek organizacyjnych publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
• konsekwentnego wdrażania przyjętych programów dotyczących przekształceń w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej i restrukturyzacji szpitali oraz stałe monitorowanie tego
wdrażania;
• poprawy koordynacji działań w celu zwiększenia zainteresowania lekarzy podejmowaniem
specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej i racjonalnego ich zatrudniania;
• podjęcia działań na rzecz zwiększenia naboru na podyplomowe kształcenie lekarzy
w dziedzinach, w których brakuje specjalistów, np. anestezjologów;
• wyegzekwowania wykonania przez izby lekarskie zadania zleconego przez MZiOS
i opłaconego ze środków budżetowych, dotyczącego sporządzenia i prowadzenia przez izby
rejestru lekarzy.
Do wojewodów o:
• podjęcie zdecydowanych działań w celu poprawy dostępności porad lekarskich, zwłaszcza w
zakresie pediatrii i stomatologii w ośrodkach zdrowia na wsi;
• dokonanie przeglądu stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych w powiązaniu z oceną
zaspokojenia potrzeb społecznych w określonych specjalnościach;
• bieżące analizowanie informacji statystycznych dotyczących zatrudnienia i wykorzystania
kadr lekarskich oraz realizowanie polityki w zakresie zatrudnienia, płac i kształcenia, która
doprowadziłaby do wyeliminowania występujących dysproporcji;
• wyegzekwowanie w trybie nadzoru od podległych zoz-ów obowiązku prowadzenia
dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
17 grudnia 1992 r.

*

*

*

*
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Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, odnosząc się do uwag i wniosków, zawiadomił
Izbę, że zakończony został I etap prac nad budową zintegrowanego systemu informacyjnego
„SZPITINF”, który dzięki szerokiemu zakresowi informacji o szpitalu i wszystkich jego
jednostkach organizacyjnych, spełniać będzie istotną rolę w dostarczaniu informacji,
niezbędnych dla procesu reformowania stacjonarnej opieki zdrowotnej oraz restrukturyzacji
szpitali.
W związku z wnioskiem, dotyczącym podejmowania działań na rzecz zwiększenia
naboru

na

podyplomowe

kształcenie

lekarzy

w

dziedzinach

deficytowych,

np.

anestezjologów, w warunkach gospodarki rynkowej, gdzie czynnikiem decydującym są
warunki wynagradzania lekarzy, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej zachęcił wojewodów
do stosowania takiej polityki płacowej, która oznacza zaszeregowanie na poziomie
wynagrodzeń przewidzianych w górnych granicach tabel wynagrodzeń dla wspomnianych
specjalności deficytowych.
Wobec

stwierdzonych

dysproporcji

w

zatrudnieniu

lekarzy

poszczególnych

specjalności w kraju, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej podjął działania na rzecz zmiany
istniejącego stanu, tj. dysproporcji między ilością faktycznie zatrudnionych lekarzy a liczbą
pacjentów.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej przygotowało także, w związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami w dostępie pacjentów do świadczeń stomatologicznych,
wzór kontraktu z lekarzem stomatologiem. Podejmuje ponadto działania popularyzujące tę
ideę - na licznych przykładach już zawartych i dobrze funkcjonujących kontraktów na terenie
kraju.
Wojewoda Legnicki, zawiadomił Izbę, że z wynikami kontroli zapoznał wszystkich
dyrektorów podległych zakładów opieki zdrowotnej, zlecając im - w trybie pilnym przeprowadzenie pogłębionej analizy kształtowania się zatrudnienia lekarzy, zwłaszcza
w aspekcie racjonalnego ich wykorzystania, wykorzystania łóżek szpitalnych, dostępności
świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych, a także respektowania obowiązującego
w tym zakresie stanu prawnego.

11) Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
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Wyniki kontroli działalności Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie
zagospodarowania mienia Zasobu WRSP i nadzoru sprawowanego nad mieniem
wydzierżawionym
Kontrola, podjęta na wniosek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, obejmowała działalność Agencji w zakresie wybranych umów sprzedaży
i dzierżawy mienia Zasobu WRSP oraz realizację zadań ustawowych przez Agencję.
Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i dokonanie na tej podstawie oceny
działalności AWRSP w zakresie: realizacji zadań Agencji określonych w „Kierunkach
prywatyzacji majątku państwowego w 1996 r.”, prawidłowości i skuteczności przyjętego
trybu postępowania w sprzedaży i dzierżawie mienia Zasobu WRSP, skuteczności
egzekwowania warunków umów dzierżawnych w 1996 r., prawidłowości rozdysponowania
środków budżetowych przyznanych Agencji w 1996 r. na wykup gruntów od rolników na
własność Skarbu Państwa.
Badaniami kontrolnymi objęto 20 podmiotów, w tym: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej, Biuro Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Zamiejscowy Zespół AWRSP w Łodzi ds. Zagospodarowania Mienia i Zamiejscowy Zespół
ds. Osadnictwa w Szczecinie oraz 14 oddziałów terenowych Agencji (OT), w których
poddano oględzinom 179 gospodarstw wydzierżawionych z Zasobu WRSP.

*

*
W opinii NIK, w kolejnych latach działalności Agencji następowały korzystne zmiany

w przebiegu zagospodarowania mienia rolnego Skarbu Państwa, w restrukturyzacji i spłacie
zobowiązań przejętych przez Agencję wraz z majątkiem b. ppgr oraz w niwelowaniu skutków
spadku zatrudnienia w związku z restrukturyzacją państwowej gospodarki rolnej. Niemniej
jednak NIK negatywnie ocenia część działań podjętych w latach 1992-1996 przez Agencję
w zakresie sprzedaży i dzierżawy mienia rolnego Skarbu Państwa. Za niekorzystne uznano też
wolne tempo przejmowania gruntów Państwowego Funduszu Ziemi (PFZ), a także gruntów
znajdujących się w zarządzie i użytkowaniu wieczystym.
W 1996 r. stosowane przez Agencję formy zagospodarowania mienia Zasobu WRSP
były zgodne ze wskazanymi w „Kierunkach prywatyzacji majątku państwowego w 1996 r.”
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Od chwili utworzenia Agencji do końca 1996 r. zagospodarowano 84% gruntów
Zasobu WRSP, w tym wydzierżawiono 65%, sprzedano ok. 10%, oddano w administrowanie
6% i wniesiono aportem do spółek 0,2%.
W 1996 r. zintensyfikowano restrukturyzację i prywatyzację. Sprzedano z Zasobu
WRSP blisko 45% ogółu gruntów sprzedanych w okresie 5 lat, przekazano 12% w dzierżawę
oraz zmniejszono ilość gruntów znajdujących się w tymczasowym zarządzie - z 544 tys. ha
na koniec 1995 r. do 6 tys. ha na koniec 1996 r. Mimo to, na koniec 1996 r. do
zagospodarowania przez Agencję pozostawało jeszcze ok. 16% (719 tys. ha) gruntów Zasobu
WRSP, głównie z powodu niskiej jakości gruntów (510 tys. ha) i dużego ich rozdrobnienia,
co było powodem braku zainteresowania ich nabyciem. NIK pozytywnie oceniła podjęte
przez Agencję, (zgodnie z zalecaniami), działania polegające na wydzieleniu z mienia Zasobu
WRSP nieużytków, odłogów i gruntów nie nadających się do produkcji rolnej oraz ustaleniu
sposobu i form ich zagospodarowania.
Z pozytywnym skutkiem rozwiązywano problem zadłużenia przejętego po b. ppgr.
Wskutek działań restrukturyzacyjnych i spłat zobowiązań przejęte przez Agencję wraz
z majątkiem zlikwidowanych ppgr zadłużenie w wysokości 2.011,2 mln zł zmniejszyło się na
koniec 1996 r. o 41% -

do 1.190,5 mln zł.

Na koniec 1996 r. różnymi formami

restrukturyzacji objęte było w Agencji 90% długu. Z kwoty zrestrukturyzowanego zadłużenia
81% przypadało na ugody bankowe (głównie BGŻ SA), 13% na układy ratalnej spłaty
zobowiązań, 2% na umowy cywilnoprawne dotyczące spłat gotówkowych, natomiast 4%
dotyczyło umów kompensaty długów majątkiem Zasobu WRSP. Mimo to, poziom zadłużenia
stanowił nadal zagrożenie dla funkcjonowania Agencji, gdyż ograniczał skuteczność
wykonania nałożonych na nią zadań.
Pewne zagrożenie dla realizacji wpływów statutowych
finansowej stanowiło

również regulowanie przez nabywców

Agencji i jej płynności
i dzierżawców należności

wobec AWRSP w formie potrącenia wierzytelności. Należności Agencji z tytułu sprzedaży
i dzierżawy rozliczone przez potrącenie wierzytelności w 1996 r. wyniosły 152 mln zł
i stanowiły 19% należności uregulowanych ogółem. W ten sposób rozliczono 110 mln zł
należności z tytułu sprzedaży majątku Zasobu oraz 42 mln zł należności z tytułu czynszów
dzierżawnych.
W

1996 r.

zdołano

zahamować

spadek

zatrudnienia

w

gospodarstwach

zorganizowanych na gruntach Zasobu WRSP. W gospodarstwach tych pracowało 126,4 tys.
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osób, tj. o 3 tys. (2,4%) więcej niż na koniec 1995 r. Odnotowano też postęp
w przeciwdziałaniu bezrobociu. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się z 99 tys. osób w lutym
1994 r. do 62 tys. osób w lutym 1996 r. i 42 tys. osób w listopadzie 1996 r. Nadal jednak
bezrobocie

wywołane

likwidacją

ppgr

było

istotnym

problemem,

zwłaszcza

w województwach o dużej koncentracji b. ppgr.
Na koniec 1996 r. do przekazania przez wojewodów i inne podmioty oraz przejęcia
przez Agencję pozostawało jeszcze około 200 tys. ha gruntów, w tym ok. 100 tys. ha z PFZ.
Było to spowodowane ich rozproszeniem i rozdrobnieniem, koniecznością geodezyjnego ich
wydzielenia, przy ograniczeniu środków finansowych na ten cel i nieuregulowaniu stanów
prawnych tych nieruchomości. Brak natomiast uzasadnienia dla wolnego tempa
przekazywania nieruchomości znajdujących się w zarządzie i w użytkowaniu wieczystym,
zwłaszcza że przekazywanie takie miało jedynie charakter ewidencyjny. Stan ten stwarzał
zagrożenie dla dotrzymania już trzykrotnie wydłużanego ustawowego terminu przejęcia przez
Agencję

praw i obowiązków w stosunku do mienia Skarbu Państwa, który upływał

31 grudnia 1997 r.
Działania, które nie spełniały co najmniej jednego z kryteriów kontroli (legalności,
gospodarności, celowości, rzetelności), dotyczyły 127 (1/4) umów sprzedaży i dzierżawy,
spośród 539 objętych badaniami. I tak w 28 przypadkach stwierdzono nieprzestrzeganie
obowiązku publikowania wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz
ogłoszeń o przetargach obejmujących pełny zakres wymaganych informacji wynikającego z
art. 28 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa.

W 2 przypadkach

ujawniono

zaniżanie

wyceny

majątku

przy

sprzedaży

nieruchomości, a w 2 następnych transakcjach - sprzedaż nieruchomości za połowę
wylicytowanej ceny. Stwierdzono ponadto przypadki zawierania umów sprzedaży po okresie
dłuższym niż 1 rok od odbytego przetargu i wyłonienia nabywcy. W 28 umowach dzierżawy
dopuszczono do nienaliczenia czynszu albo do zaniżenia lub zawyżenia jego wysokości w
porównaniu do podanych w wykazach i ogłoszeniach o przetargach. W 14 przypadkach
stwierdzono opieszałe podpisywanie umów z dzierżawcami, a w 1 - opieszałe przekazanie
dzierżawcy protokołem zdawczo-odbiorczym majątku Agencji. W 11 przypadkach, w
ogłoszeniach i wykazach wydzierżawiania nieruchomości oraz dokumentacji z przetargów
brak było: oznaczenia klasy gruntów i księgi wieczystej dla danej nieruchomości, informacji
o przeznaczeniu użytkowym budynków i rzetelnych danych o powierzchni wydzierżawianej,
a także udokumentowanego podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo
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przyjęty w miejscowości której nieruchomość dotyczyła, wykazów gruntów przeznaczonych
do sprzedaży lub dzierżawy i ogłoszeń o przetargach. Ponadto wyniki kontroli ujawniły
4 przypadki wydzierżawienia nieruchomości Zasobu WRSP powyżej 1.500 ha bez
wymaganego pełnomocnictwa Prezesa Agencji.
W 1996 r., w odniesieniu do roku poprzedniego, nie nastąpiła poprawa skuteczności
nadzoru właścicielskiego, w tym

egzekwowania przez Agencję warunków umów

dzierżawnych. Uprawnienia w tym zakresie, określone w ustawie o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i statucie, nie były w pełni wykorzystywane przez
Agencję. Spośród 179 dzierżawców objętych w 1996 r. badaniami, 71 (ok. 40%) nie
regulowało należności w pełni i terminowo, z braku m.in. bieżącej lub mało skutecznej ich
windykacji ze strony oddziałów terenowych Agencji. Ponadto dyrektorzy badanych
oddziałów prolongowali często spłaty należności dzierżawcom i umarzali je lub obniżali
czynsz, mimo że nie zawsze istniały przesłanki uzasadniające takie działania.
Przy egzekwowaniu należności z tytułu czynszów dzierżawnych i za wykupiony
majątek okołodzierżawny kontrolowane oddziały Agencji nie korzystały też w pełni
z możliwości ich zaspokojenia z ustanowionych w umowach zabezpieczeń w postaci weksli,
poręczeń, hipotek lub z przewłaszczonego majątku ruchomego i nieruchomego. Obniżało to
windykację należności i płynność finansową OT Agencji.
W

przypadkach 45 (25%) dzierżawców stwierdzono ich niewywiązywanie się

z zobowiązań publiczno-prawnych i innych obciążeń. Ujawnione nieprawidłowości wiązały
się głównie z mało precyzyjnym określeniem przez OT w protokołach zdawczo-odbiorczych
stanu przedmiotów dzierżawy (grunty, budynki i budowle) oraz z niewystarczającą
konsekwencją - ze strony kontrolowanych oddziałów Agencji - w egzekwowaniu od
dzierżawców wykonania warunków umów.
Brak należytej dbałości o powierzone mienie Skarbu Państwa wykazywało 102 (61%)
dzierżawców. U 59 dzierżawców stwierdzono brak dbałości o budynki i budowle, przez
niewykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji. W 26 przypadkach - niewłaściwe, tj.
niezgodne

z

zasadami

prawidłowej

gospodarki,

W 9 wydzierżawionych gospodarstwach ujawniono

wykorzystywanie

gruntów.

zmiany przeznaczenia przedmiotów

dzierżaw bez zgody OT, a w 8 - niewywiązywanie się dzierżawców z innych, dodatkowych
zobowiązań. Zasadniczych przyczyn braku dbałości dzierżawców o powierzone im mienie
Skarbu Państwa należało upatrywać w nie zawsze konsekwentnym i systematycznym
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egzekwowaniu przez Agencje obowiązków, wynikających z umów dzierżawy. Prowadzone
przez oddziały kontrole nie zapobiegały powstaniu nieuzasadnionych, niekorzystnych zmian
w stanie wydzierżawionych nieruchomości.
Przy prawidłowym przebiegu sprzedaży i dzierżawy gruntów cudzoziemcom, część
gruntów Zasobu WRSP sprzedano i wydzierżawiono spółkom z udziałem mniejszościowym
bez zezwolenia byłego Ministra Przekształceń Własnościowych. Od początku działalności do
końca 1996 r., Agencja sprzedała z Zasobu WRSP cudzoziemcom 150 ha (0,03% wszystkich
sprzedanych gruntów) i wydzierżawiła - 93 tys. ha (3% wydzierżawionych). W transakcjach
z cudzoziemcami przestrzegano i stosowano obowiązujące, określone aktami prawnymi,
procedury. Równocześnie Agencja, sprzedała spółkom z mniejszościowym udziałem
zagranicznym - 13,7 tys. ha (3%) i wydzierżawiła - 84 tys. ha (2%), z tego bez zezwolenia
b. Ministra Przekształceń Własnościowych - odpowiednio 494,11 ha (3,6%) i 2.246 ha
(2,7%).
Zastrzeżenia kontroli budziło także prowadzenie mało precyzyjnych i niepełnych
rejestrów spraw dotyczących obrotu gruntami Zasobu WRSP z cudzoziemcami i spółkami
z mniejszościowym udziałem kapitału zagranicznego zarówno przez Agencję, jak
i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz Ministerstwo Skarbu Państwa.
Zdaniem NIK nie osiągnięto zadowalającego postępu w realizacji „Programu
osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa”. W 1996 r., na 81 (14,6 tys. ha)
wytypowanych na ten cel nieruchomości, wydzierżawiono tylko 45 (8,5 tys. ha), wykonując
w 59% te założenia.
W 1996 r. Agencja nie wykorzystała środków budżetowych przyznanych jej na wykup
gruntów od rolników na własność Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalnorentowe. Było to następstwem braku dokonywania przez Agencję bieżącej weryfikacji
zapotrzebowań na te środki i zmniejszonego zainteresowania rolników tą formą wyzbycia się
posiadanych nieruchomości. Z zaplanowanej w ustawie budżetowej na 1996 r. dotacji na ten
cel w wysokości 2.990 tys. zł, Agencja otrzymała 1.000 tys. zł i wykorzystała 850 tys. zł,
zwracając niewykorzystane środki do budżetu.
W kontroli ujawniono 10 przypadków dopuszczenia do zaniedbań, skutkujących
uszczupleniami finansowymi na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie 2.299,2 tys. zł.

*

*

*
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W celu usprawnienia i przyspieszenia zagospodarowania mienia Zasobu WRSP oraz
wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości w jego sprzedaży i dzierżawie Najwyższa
Izba Kontroli wnioskowała do:
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o:
• uzupełnienie ewidencji w zakresie ilości wydanych przez Ministra RiGŻ opinii i zezwoleń na
sprzedaż i dzierżawę cudzoziemcom nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
• rozważenie wprowadzenia przez Departament Gospodarki Ziemią wydzielonej ewidencji
gruntów sprzedanych cudzoziemcom z Zasobu WRSP;
Ministra Skarbu Państwa o:
• zakończenie prac nad nową ewidencją, która pozwoliłaby na pełne rejestrowanie spraw
dotyczących wydawania zezwoleń na dzierżawę spółkom zagranicznym gruntów Zasobu
WRSP;
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o:
• opracowanie systemu ewidencji w zakresie rejestrowania wniosków i wydawanych zezwoleń
na nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości z Zasobu WRSP;
wojewodów o:
• podjęcie stosownych działań w celu przyspieszenia procesu przekazywania gruntów PFZ do
Zasobu WRSP;
Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o:
• opracowanie harmonogramu przekazania gruntów PFZ użytkowanych przez rsp oraz
będących w zarządzie i wieczystym użytkowaniu,
• podjęcie działań mających na celu zwiększenie tempa zagospodarowania przekazanego
gminom i innym upoważnionym osobom do rozdysponowania mienia Skarbu Państwa,
• inicjowanie prac scaleniowych i wymiennych dla tej części nie rozdysponowanych gruntów
Zasobu, które mogą być wykorzystane na cele rolne,
• dokonanie analizy i weryfikacji obowiązującego w Agencji „Systemu przepływu informacji”,
• objęcie monitoringiem płatności z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia Zasobu,
• uproszczenie rozliczenia z OT,
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• kontynuowanie działań w celu restrukturyzacji zadłużenia nie objętego dotychczas ugodami
bankowymi, układami ratalnymi, porozumieniami i umowami oraz realizację zawartych ugód,
układów, porozumień i umów dotyczących rozliczenia zobowiązań,

dyrektorów oddziałów terenowych Agencji m.in. o:
• przestrzeganie obowiązku publikowania wykazów nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży lub dzierżawy i ustanowionych procedur przy przeprowadzaniu przetargów,
• wnikliwe

rozpatrywanie

wniosków

dzierżawców

dotyczących

obniżania

czynszów

dzierżawnych,
• wzmożenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez dzierżawców zobowiązań
umownych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niedopuszczenie do pogorszenia się stanu
wydzierżawionych obiektów.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych ministrowie, wojewodowie, Prezes
Agencji i dyrektorzy oddziałów terenowych powiadomili NIK, że w ramach realizacji
wniosków pokontrolnych podjęli następujące działania:
• w Ministerstwie RiGŻ wyodrębniono w komputerowej ewidencji spraw pozycję dotyczącą
sprzedaży cudzoziemcom nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa;
• w Ministerstwie Skarbu Państwa przyspieszono prace nad nową ewidencją, która pozwoli na
pełne rejestrowanie spraw dot. wydawania zezwoleń na dzierżawę spółkom zagranicznym
gruntów Zasobu WRSP oraz wystąpiono do Ministra Spraw Wenętrznych i Administracji,
jako właściwego w sprawach nadzoru nad realizacją zadań przez wojewodów, o podjęcie
niezbędnych działań dla przyspieszenia przekazywania przez wojewodów gruntów rolnych do
Zasobu WRSP;
• w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowano nowe założenia do
systemu ewidencji w zakresie rejestrowania wniosków i wydawania zezwoleń na nabywanie
przez cudzoziemców nieruchomości z Zasobu WRSP;
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• w

urzędach

wojewódzkich

ustalono

harmonogramy

wykonania

prac

związanych

z przekazywaniem gruntów Agencji WRSP;

• w Biurze Prezesa Agencji WRSP zobowiązano dyrektorów oddziałów terenowych Agencji do
sporządzenia zbiorczych harmonogramów przejmowania nieruchomości rolnych Skarbu
Państwa do Zasobu WRSP, podjęcia zdecydowanych działań w kierunku aktywizacji
działalności gmin w zakresie realizacji zadań zleconych, związanych z rozdysponowaniem
mienia Zasobu lub prowadzących do rozwiązania umów-zleceń i przekazania innym
podmiotom zadań zleconych przez Agencję. Ponadto zwiększono liczbę wystąpień
inicjujących podejmowanie przez urzędy rejonowe prac scaleniowych gruntów. Rośnie też
liczba składanych do organów planowania przestrzennego wniosków o aktualizację
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich ewentualną zmianę lub
sporządzenie nowych planów ze wskazaniem przeznaczenia określonych gruntów na cele
nierolne (pod zalesienie, usługi, budownictwo mieszkaniowe, rekreację i inne cele). Biuro
Prezesa Agencji WRSP przeprowadziło kontrolę wiarygodności informacji przekazywanych
przez oddziały terenowe, w których kontrahentami Agencji są podmioty zagraniczne,
opracowało uaktualniony, jednolity „System przepływu informacji w AWRSP” oraz
przeprowadziło szkolenie dla zastępców dyrektorów oddziałów terenowych Agencji na temat
wybranych zagadnień sprawowania nadzoru właścicielskiego.

Wyniki kontroli działalności państwowych służb fitosanitarnych i weterynaryjnych
w zakresie zapobiegania zagrożeniom i ochrony rynku
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny realizacji
wybranych zadań ustawowych przez państwową służbę fitosanitarną i weterynaryjną oraz
przez niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony rynku oraz prawidłowości
gospodarowania środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.
Kontrola objęła działalność 35 jednostek, tj.: Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej (MRiGŻ), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin Głównego Inspektoratu
(PIOR GI), 10 wojewódzkich inspektoratów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
(WI PIOR), Instytutu Ochrony Roślin (IOR), 9 wojewódzkich zakładów weterynarii
(WZWet), Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (PI Wet), 10 zakładów przemysłowych
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(mięsnych, drobiarskich, paszowych), 1 zakładu handlowo-usługowego w zakresie środków
ochrony roślin oraz podmiotu gospodarczego "Dr inż. Korneliusz Ludyga - BIOSERWIS".

*

*
Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w działalności państwowych służb

fitosanitarnych i weterynaryjnych. Do najistotniejszych zaliczyć należało: niezadawalający
stan pomieszczeń i zaplecza technicznego kontrolowanych granicznych punktów kontroli
weterynaryjnej, uniemożliwiającej przeprowadzenie sprawnej i pełnej kontroli weterynaryjnej
wwożonych do kraju zwierząt i artykułów pochodzenia zwierzęcego z zagranicy,
niewystarczające zabezpieczenie granic Polski przed przenikaniem z zagranicy zakaźnych
i zaraźliwych chorób zwierząt, pozostawianie w stadach osobników chorych stanowiących
zagrożenie

dla

zdrowych

zwierząt,

prowadzenie

nielegalnej

produkcji

środków

farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych u zwierząt, bez uprzedniego
uzyskania od Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej koncesji. Krytycznie oceniła
Izba fakt, iż przepisy prawne określające zadania służby weterynaryjnej pochodzące z lat
1924-1936 były w większości niespójne i nieaktualne, a także nie dostosowane do obecnych
wymogów krajowych i międzynarodowych, w tym do dyrektyw Unii Europejskiej.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż w 69% skontrolowanych granicznych punktach
kontroli weterynaryjnej brak było zaplecza laboratoryjnego, wydzielonych miejsc oraz
urządzeń technicznych służących podczas kontroli weterynaryjnej do odładunku zwierząt
oraz do unieszkodliwienia bądź zniszczenia przesyłek towarowych porażonych chorobami,
jak również brak było właściwych lokali do wykonywania nawet podstawowych obowiązków
granicznej kontroli weterynaryjnej. Ponadto badane przejścia graniczne nie były
przystosowane pod względem technicznym i kadrowym do dokonywania granicznej kontroli
weterynaryjnej w ruchu turystycznym.
Stwierdzono wwóz na polski obszar celny towarów pochodzenia zwierzęcego bez
wymaganych zezwoleń weterynaryjnych, bądź na podstawie ustnych zezwoleń pracowników
Departamentu Weterynarii w MRiGŻ.
W badanym okresie wydano 65 zezwoleń weterynaryjnych (0,7% ogólnej ich liczby)
na import mięsa i artykułów pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowego i wieprzowego)
z krajów, w których istniała niepomyślna sytuacja epizootyczna.
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Bez podstawy prawnej MRiGŻ uzależniało wystawianie kolejnych zezwoleń
weterynaryjnych od rozliczania się przez importerów z realizacji poprzednio wydanych im
zezwoleń. W praktyce wymóg ten prawie w 38% przypadków nie był przez MRiGŻ
egzekwowany.
Zagrożeniem dla zdrowych zwierząt było pozostawianie w ich stadach osobników
chorych, wykrytych w wyniku badań profilaktycznych i podlegających wykupieniu od ich
właścicieli z odpowiednią dopłatą ze środków budżetowych. Na przykład w 1995 r. nie
wykupiono aż 81,7% bydła uznanego za chore na białaczkę i 25,3% bydła chorego na
gruźlicę. Podważało to celowość badań profilaktycznych finansowanych z budżetu państwa
i obniżało skuteczność zwalczania zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierząt.
Prowadzono

nielegalną

produkcję

środków

farmaceutycznych

i materiałów

medycznych stosowanych u zwierząt bez uprzedniego uzyskania od Ministra RiGŻ koncesji.
Dopiero w wyniku kontroli NIK MRiGŻ podjęło działania dyscyplinujące wobec 11
wytwórców środków farmaceutycznych dla zwierząt, którzy takiej koncesji nie posiadali,
gdyż nie występowali do Ministra z wnioskiem o jej wydanie.
Z uwagi na brak nowej ustawy, dotyczącej organizacji państwowej służby
weterynaryjnej

oraz

nadzoru

weterynaryjnego,

obowiązujące

w

badanym

okresie

uregulowania prawne z tego zakresu nie były dostosowane do stawianych tej służbie zadań
i współczesnych potrzeb.
Organizacja państwowej służby weterynaryjnej w badanym okresie, a w szczególności
wojewódzkich zakładów weterynarii (WZWet), oparta była na uregulowaniach podanych
w piśmie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z 1991 r. skierowanym do wojewodów.
Brak krajowych uregulowań prawnych, dotyczących warunków samochodowego
transportu zwierząt, utrudniał właściwe wykonywanie granicznej kontroli weterynaryjnej
w tym zakresie. Weterynaryjna służba graniczna otrzymała natomiast w 1993 r. z MRiGŻ do
stosowania przy kontroli przesyłek transportowych zwierząt odpowiednie przepisy,
obowiązujące wówczas w krajach EWG.
Zdaniem NIK zdezaktualizowały się obowiązujące w kontrolowanym okresie
uregulowania prawne dotyczące ochronnego szczepienia psów i innych zwierząt przeciwko
wściekliźnie. Przepisy te, ustanowione w 1961 r. i zmienione w 1973 r., nie uwzględniały
m.in. zagadnień związanych ze stosowaniem różnych szczepionek i wiekiem szczepionych
zwierząt oraz finansowania akcji szczepień i wymaganej dokumentacji w tym zakresie.
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W trakcie kontroli ustalono, że Minister RiGŻ nie posiadał rzetelnych informacji
dotyczących wykorzystania srodków budżetowych na realizowane programy zwalczania
zaraźliwych i zakaźnych chorób zwierzat, a także szczegółowych informacji o wykonaniu
ww. programów.
W wyniku kontroli stwierdzono, że Ministerstwo RiGŻ przy realizacji programów
szczepienia zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w latach 1993-1996,
finansowanych

z

budżetu

państwa,

stworzyło

uprzywilejowaną

pozycję

firmie

„Dr inż. Korneliusz Ludyga - BIOSERWIS” z Katowic przez zapewnienie jej wyłączności na
wykonanie usług tych szczepień.
Jednocześnie ustalono nierzetelne wykonanie przez „BIOSERWIS” umów na usługi
ww szczepień, zawartych z wojewódzkimi zakładami weterynarii. Polegało to m.in. na
zawyżeniu rachunków, dokonaniu sprzedaży szczepionki z naliczeniem nienależnej marży
handlowej, a także na wykonaniu szczepień przed zawarciem umów.
Stwierdzono, iż jedynie oddział graniczny Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
w Świecku, woj. gorzowskie (na 39 istniejących w kraju) pracował w systemie całodobowym
a jego czas pracy był skorelowany z całodobowym czasem pracy służb celnych. Natomiast
38 pozostałych punktów granicznej kontroli fitosanitarnej, głównie z powodu braku
kwalifikowanej ich obsady, zaplecza technicznego i środków finansowych, pracowało jedynie
w porze dziennej.
Niezgodnym z ustawą z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych było
dopuszczenie w 3 punktach granicznej kontroli fitosanitarnej (na 13 badanych) do
przypadków wwiezienia do kraju towarów z zagranicy bez kontroli fitosanitarnej oraz
towarów porażonych organizmami szkodliwymi.
Ponad 21,3% w 1995 r. i 18,5% w 1996 r. badanych środków ochrony roślin,
występujących w obrocie rynkowym, nie odpowiadało wymaganiom jakościowym. Wynikało
to głównie z niewłaściwego reżimu technologicznego, przeterminowania, a także
z zafałszowania środków ochrony roślin, polegającego m.in. na zmieszaniu różnych
chemikaliów nieprzewidzianych w recepturze produkcji danego środka.
Sześć polskich norm określających metody badań środków ochrony roślin - w świetle
wymagań międzynarodowych - wymagało nowelizacji, a 8 - całkowitego opracowania.
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W trakcie kontroli stwierdzono pojedyncze przypadki niedozwolonej formy sprzedaży
środków ochrony roślin w tzw. handlu obwoźnym w 4 (na 11 badanych) województwach
południowo-wschodnich.
W pierwszych miesiącach działalności 3 WI PIOR w 1996 r. (27,3% kontrolowanych)
wystąpiły przypadki wydania decyzji administracyjnych PIOR w pierwszej instancji również
przez nieupoważnionych przez wojewódzkich inspektorów pracowników oddziałów
granicznych WI, tj. z naruszeniem postanowień art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r.
o ochronie roślin uprawnych. Spowodowane to było nie skorzystaniem wówczas przez
wojewódzkich inspektorów z przepisu art. 45 ww. ustawy na podstawie którego mogli oni
upoważnić do wydawania w ich imieniu decyzji administracyjnych ww pracowników
Inspekcji, co nastąpiło po upływie kilku miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia
12 lipca 1995 r.
W

3

wojewódzkich

inspektoratach

PIOR

(na

11

badanych)

stwierdzono

nieprawidłowe wykonywanie nadzoru fitosanitarnego nad roślinami uprawnymi i gruntami.
Nie obejmowano m.in. lustracjami plantacji sąsiadujących z obszarami porażonymi
chorobami zakaźnymi oraz zwlekano z wydaniem decyzji administracyjnych nakładających
na właściciela roślin uprawnych obowiązek zlikwidowania organizmów szkodliwych.
W 54% badanych wojewódzkich inspektoratach PIOR organizacja wewnętrzna,
liczebność obsady i poziom wydatków, w tym na wynagrodzenia, wymagały dostosowania do
wymogów statutu i regulaminów organizacyjnych WI oraz wytycznych GI PIOR.
Stan pomieszczeń służbowych, w tym biurowych, służących PIOR do wykonywania
granicznej kontroli fitosanitarnej nie budził większych zastrzeżeń. Natomiast w punktach
granicznej kontroli fitosanitarnej braki dotyczyły zaplecza technicznego, a zwłaszcza
laboratoryjnego.
Około 49% środków dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce nie zostało do
końca 1996 r. (przy obowiązującym terminie do 8.02.1997 r.) przeklasyfikowanych do
obowiązujących 4 klas toksyczności.
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wykorzystaniu środków budżetowych
i pozabudżetowych na ochronę roślin uprawnych. Jednak budżet PIOR na 1996 r. ustalony
został przez MRiGŻ oraz rozdysponowany przez GI PIOR na podległe jednostki budżetowe
(tj. WI) dopiero w trzecim kwartale. Utrudniło to jednostkom PIOR prawidłowe
kształtowanie poziomu wydatków i realizację bieżących zadań.
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Stwierdzone w toku kontroli uszczuplenia finansowe ogółem wyniosły 40.518 zł,
w całości ze środków budżetowych państwa, w tym wydatki niezgodne z prawem - 2.292 zł
oraz inne uszczuplenia - 38.226 zł.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli Izba sformułowała następujące wnioski:
do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o:
• podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu określenia warunków technicznych i rodzaju
wyposażenia graniczanych punktów kontroli fitosanitarnej,
• doprowadzenie do znowelizowania i ustanowienia Polskich Norm dotyczących metod
badania środków ochrony roślin,
• niezwłoczne wykonywanie delegacji ustawowych dotyczących kontrolowanego zakresu
przedmiotowego,
• doprowadzenie do pozytywnego załatwienia sprawy refundacji przez Unię Europejską części
kosztów szczepień zwierząt wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poniesionych przez
Polskę;
do Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin o:
• usprawnienie pracy granicznej kontroli fitosanitarnej PIOR i skorelowanie go z czasem pracy
służby celnej,
• doskonalenie pracy organów PIOR w celu zapewnienia skutecznej ochrony roślin uprawnych
przed organizmami szkodliwymi, a także zapobiegania przenikaniu do kraju organizmów
szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz skażeniu środowiska w wyniku niewłaściwego
obrotu i stosowania środków ochrony roślin.

do wojewodów o:
• podjęcie stosownych działań zapewniających dostarczenie nieodpłatnie sprzętu biurowego i
urządzeń technicznych niezbędnych do przeprowadzania na przejściach granicznych sprawnej
kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej.

*

*

*

*
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Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poinformował, iż powołano przy
Polskim Komitecie Normalizacyjnym Komisję Problemową d/s Pestycydów. W pracach tej
komisji bierze m.in. udział przedstawiciel Ministerstwa RiGŻ. Zadaniem komisji jest
doprowadzenie do znowelizowania i ustanowienia Polskich Norm dot. metod badania
środków ochrony roślin, uwzględniających unormowania zalecane przez instytucje
międzynarodowe.
W ramach wykonywania delegacji ustawowych zostało uchwalone rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom
niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz
rozporządzenie Ministra RiGŻ zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń,
za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rigż są
upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz zasad i sposobu
wydawania upoważnienia. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnych przepisów.
Główny Inspektor PIOR podjął decyzję o uruchomieniu kontroli całodobowej na 3
przejściach granicznych, które dysponują odpowiednimi warunkami techniczno-lokalowymi
do ich przeprowadzenia (Świecko, Kołbaskowo, Cieszyn). Przewiduje się uruchomienie
kontroli całodobowej w Koroszczynie po oddaniu do użytku terminalu odpraw.
W celu udoskonalenia pracy organów PIOR Główny Inspektor wydał 9 zarządzeń
wprowadzających instrukcje szczegółowo regulujące m.in. tryb przeprowadzania kontroli
obrotu

i

sposób

konfekcjonowania

środków

ochrony

roślin,

wydawania

decyzji

administracyjnych w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych oraz pobierania prób
roślin do badań na obecność organizmów szkodliwych. Wprowadził również system kontroli
wewnętrznej, mający na celu ocenę działalności wojewódzkich inspektoratów.
W celu usprawnienia granicznej kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej wojewodowie
podjęli m.in. następujące działania: pozyskano środki z dotacji celowej na rozbudowę
i modernizację przejść granicznych, zapewniono odpowiednie pomieszczenia biurowe
i laboratoryjne oraz wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne i sprzęt biurowy.

Wyniki kontroli działalności ośrodków doradztwa rolniczego
Kontrolę przeprowadzono z własnej inicjatywy. Celem kontroli było ustalenie stanu
faktycznego i dokonanie oceny działalności ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie:
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- upowszechniania i wdrażania do praktyki rolniczej nowoczesnych technologii oraz rozwiązań
ekonomicznych i organizacyjnych w okresie zachodzących przemian strukturalnych w
rolnictwie,
- świadczenia usług, zwłaszcza dotyczących poradnictwa produkcyjno-ekonomicznego,
unowocześniania produkcji, doskonalenia zawodowego, opiniowania planów dla potrzeb
kredytowych i innych,
- prawidłowości wykorzystania środków budżetowych i innych środków finansowych przez
państwowe doradztwo rolnicze.
Kontrolę,

przeprowadzono

w

ośrodkach

doradztwa

rolniczego

i

urzędach

wojewódzkich, a także w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie.

*

*
W wyniku kontroli stwierdzono wiele nieprawidłowości w działalności ośrodków

doradztwa rolniczego. Polegały one głównie na: nierzetelnym, niegospodarnym i niecelowym
lokalizowaniu wdrożenia najnowszych osiągnięć naukowych, niezadowalającej staranności
w gospodarowaniu środkami budżetowymi przeznaczonymi na doradztwo rolnicze oraz
nierealizowaniu przez Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie części ustalonych zadań
statutowych. Natomiast, zdaniem Izby, istotnym i pożądanym zmianom ulegał zakres
prowadzonych szkoleń dla rolników.
Doradztwo rolnicze prowadzone było, poza Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, także
przez izby rolnicze, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, producentów środków do
produkcji rolnej oraz uczelnie rolnicze i różne jednostki badawczo-rozwojowe. Brak było
jednak systemowych rozwiązań umożliwiających koordynowanie całości prowadzonego
doradztwa rolniczego i unikania dublowania działań oraz podnoszenia jego skuteczności,
przy równoczesnym efektywnym wykorzystaniu istniejącego potencjału naukowego.
Ustalenia kontroli wykazały w około 8 badanych ODR i Centrum Doradztwa
i Edukacji w Rolnictwie liczne przypadki bezpodstawneho wykorzystywania list obecności,
np. na zebraniach wiejskich, na których nie prowadzono szkoleń, zawyżania ilości osób
biorących udział w szkoleniu, wielokrotne liczenie wyników jednego zadania poprzez
zaliczanie go do różnych form działaności itp.
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Z naruszeniem przez 30,8% badanych ODR zasad gospodarności i celowości
lokalizowano wdrożenia najnowszych osiągnięć naukowych. Ograniczało to skalę
oddziaływania wdrożeń na pozostałe gospodarstwa rolne. Ponadto nieokreślanie w fazie
planowania i w sprawozdaniach z realizacji zakresu terytorialnego oraz osiągniętych efektów
rzeczowych, a głównie finansowych, uniemożliwiało dokonywanie obiektywnych ocen
zasadności doboru poszczególnych tematów, wyboru środków do ich realizacji oraz podjęcia
właściwej decyzji o kontynuacji danego tematu wdrożeniowego lub jego zakończeniu.
W 26,9% badanych ODR w 1996 r. i 34,6% w I półroczu 1997 r., rozmiary tej działalności
zmalały w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku. Było to m.in.
wynikiem nie zawsze właściwych ofert wdrożeniowych placówek naukowych i ich
dostosowania do regionalnych potrzeb gospodarstw rolnych.
W badanych ODR wzrastała liczba tematów i udział rolników w szkoleniach z zakresu
np. ekonomiki rolnictwa, a systematycznie malał (z 60,4% w 1995 r. do 45,3 % w I półroczu
1997 r.) udział tematów z zakresu technologii produkcji rolniczej. Pozytywnie wpłynęła na to
pomoc finansowa udzielana ODR przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
na podnoszenie i zmiany kwalifikacji zawodowych oraz informacji w rolnictwie, a także
wdrażanie pilotażowego programu rachunkowości rolniczej w 2.815 gospodarstwach, który
w 1997 r. rozszerzono do 25,4 tys. gospodarstw.
Podobnym zmianom ulegała również struktura pozostałej działalności z zakresu
upowszechniania postępu rolniczego. Osiągnięto to, mimo że w zleceniach Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz wojewodów, dokonywanych w ramach
posiadanych corocznie środków na dofinansowanie upowszechniania doradztwa rolniczego,
nadal największy udział stanowiły tematy z zakresu technologii produkcji rolnej.
Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, a swoją aktywność ograniczyło
w zasadzie do działalności wydawniczej i szkoleniowej, głównie z zakresu metodyki
doradztwa. Nie zawsze uwzględniano przy tym tematykę zgłaszaną jako pożądaną przez
kadrę doradczą.
Przygotowanie teoretyczne kadry doradczej ODR (około 5,7 tys. osób) nie było
w niezbędnym stopniu dostosowane do wdrażania do praktyki rolniczej rozwiązań
ekonomicznych i organizacyjnych w okresie zachodzących przemian strukturalnych
w rolnictwie i dostosowawczych do wymogów Unii Europejskiej. Dominowało bowiem
wśród doradców terenowych i specjalistów zakładowych, posiadających często wieloletnie
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doświadczenie, wykształcenie rolnicze (ponad 90%). Natomiast udział kadry doradczej
z wykształceniem np. ekonomicznym w badanych ODR wynosił tylko 2,7 %. Było to
głównie wynikiem braku odpowiednich kandydatów do pracy przy istniejących warunkach
pracy i płacy. Dodatkowe środki na wynagrodzenia uzyskiwano poprzez planowanie
zatrudnienia wyższego od rzeczywistego, co nie było weryfikowane przez jednostki
nadrzędne. Istotnym źródłem dodatkowych dochodów dla pracowników ODR było także
opracowywanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych sporządzanych dla kredytobiorców
i ich opiniowanie oraz wdrażanie systemu rachunkowości w gospodarstwach wiejskich.
Poziom przygotowania zawodowego doradców był podnoszony poprzez organizowane różne
formy szkolenia.
Mimo różnych krytycznych uwag zgłaszanych przez rolników pod adresem ODR
w zakresie dostępności i użyteczności świadczonych usług doradczych, istotnej poprawie
uległy oceny pracy służb doradczych i funkcjonowania ODR na przestrzeni lat 1992-1996.
W wyniku przeprowadzonych zmian w zasadach funcjonowania ODR doradztwo trafiało
głównie do rolników aktywniejszych i bardziej przedsiębiorczych.
Na wykonywanie statutowych zadań wdrożeniowych i doradczych ujemnie wpływało
zbyt duże i rosnące od 1996 r. angażowanie się kadry doradczej w realizację zlecanych
i dodatkowo

opłacanych

zadań.

Wdrażanie,

na

zlecenie

Agencji

Restrukturyzacji

i modernizacji Rolnictwa, pilotażowego programu rachunkowości rolniczej rozszerzono
z 2.815 gospodarstw w 1995 r. do 25,4 tys. w 1997r. Ilość wydanych opinii o planach
przedsięwzięć, do których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielała
dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych lub poręczała ich spłatę, wzrosła z ponad
47 tys. w 1995 r. do 81,4 tys. w 1996 r. i 41,7 tys. w I półroczu 1997 r.

Mimo że obowiązujące przepisy nie obligowały ODR do opracowywania planów
przedsięwzięć,

to

taka

odpłatna

działalność

prowadzona

w ramach

gospodarki

pozabudżetowej miała miejsce w 94% ODR. Udział opracowanych przez poszczególne
badane ODR planów w ogólnej ilości planów opiniowanych dochodził do 96%.
Zwrócenia uwagi wymagała też złożoność zasad opracowywania oraz procedura
opiniowania planów i przyznawania kredytów, a także stosowanie różnorodnych
i niejednokrotnie zbyt wysokich stawek opłat pobieranych za opracowanie planów. Było to
źle odbierane przez rolników i osoby zamierzające inwestować na terenach wiejskich. Za
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niecelowe należało uznać opracowywanie planów przedsięwzięć, w których nie była
uwzględniana zmienność cen, poziom kosztów i czynnik inflacji.
Pozytywnie oceniano rosnące w badanym okresie finansowanie działalności badanych
ODR środkami nie pochodzącymi bezpośrednio z budżetu. Ich udział systematycznie wzrastał
z 13,3% w 1995 r.do 19,8% w I półroczu 1997 r. Środki te pochodziły głównie
z pozabudżetowej

działalności

oraz

pomocy

zagranicznej.

Za

celowe

uznano

dofinansowywanie działalności ODR przez niektóre urzędy gminne.
Zastrzeżenia

pod

względem

celowości

budziły

stwierdzone

przypadki

(6)

przenoszenia przez wojewodów środków budżetowych przeznaczonych dla ODR na inne
cele, w ogóle nie związane z doradztwem rolniczym (119 tys. zł), a także otrzymanych
dotacji na upowszechnianie doradztwa rolniczego(114 tys. zł) - na bieżącą działalność ODR.
Ustalenia kontroli wskazywały bowiem na zbytnią dowolność i naruszenie kryteriów
legalności, celowości i gospodarności w wydatkowaniu dotacji budżetowych na
upowszechnianie doradztwa rolniczego. Często działo się to za zgodą Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej oraz wojewodów. Przeznaczono np. łącznie w badanym okresie
690 tys. zł na organizowanie wystaw, konferencji, spotkań, dożynek itp., tj. form działalności
nie przewidzianej w obowiązującym prawie do udzielania dotacji. Środki przeznaczone na
zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywano na inne cele lub z pomocy tych praktycznie
nie korzystano. W 23,1% badanych ODR nie zawsze przestrzegano obowiązującego wymogu
o nieprzekraczaniu 50% kwoty otrzymanej dotacji na zakup pomocy dydaktycznych lub
zakazu dokonywania za nią zakupów inwestycyjnych. Również w tej samej ilości badanych
ODR stwierdzono zlecanie zamówień publicznych z naruszeniem obowiązujących procedur
ustawowych.
Nierzetelnie i niezgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości dokonywano w 4 badanych jednostkach zapisów w księgach rachunkowych
oraz sporządzano i kontrolowano dokumenty księgowe. Przejawem tego było m.in.
niezaewidencjonowanie przez ODR

w Kalsku w księgach rachunkowych dochodów

budżetowych w wysokości 275,8 tys. zł, z czego 163 tys. zł wydatkowano na bieżącą
działalność i zakupy inwestycyjne.
Niedostateczne były rozmiary i zakres sprawowanego, głównie przez urzędy
wojewódzkie, a także Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nadzoru nad działalnością statutową ODR
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i zadaniami

zleconymi,

a

szczególnie

prawidłowym

gospodarowaniem

środkami

budżetowymi. We wszystkich badanych urzędach ograniczano się głównie do analizowania
otrzymywanych sprawozdań finansowych oraz projektów planów rocznych i sprawozdań
z ich realizacji. Tym samym wystawione pozytywne oceny działalności wszystkich badanych
ODR nie miały rzetelnych podstaw. W niezadowalającym stopniu Ministerstwo realizowało
również obowiązek sprawowania nadzoru nad działalnością Centrum Doradztwa i Edukacji
w Rolnictwie.
W wyniku kontroli ujawniono osiem przypadków dopuszczenia do zaniedbań
skutkujących uszczupleniami finansowymi w łącznej kwocie 386.968 zł, w tym na szkodę
Skarbu Państwa 344.741 zł. Ponadto stwierdzono inne nieprawidłowe wydatki i należności
w łącznej kwocie 162.970 zł.

*

*

*

W celu usunięcia nieprawidłowości w działalności ośrodków doradztwa rolniczego
oraz prawidłowego i bardziej efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do:
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o:
• podjęcie inicjatywy dla ustawowego uregulowania działalności doradztwa rolniczego i jego
ukierunkowania na określone cele i rodzaje gospodarstw rolnych,
• wyłączenie z obowiązku opracowywania i opiniowania planów przedsięwzięć inwestycje
o wartości kredytu z dopłatą z budżetu państwa do jego oprocentowania do wysokości np. 50
tys. zł,
• rozważenie

celowości

opracowywania

w

obecnej

formie

planów

przedsięwzięć

inwestycyjnych i angażowania w tak dużym stopniu do tych prac kadry doradczej ODR,
• przeanalizowanie zakresu i systemu organizacji zlecanych zadań doradczych w celu ich
dostosowania do aktualnych przemian oraz potrzeb wsi i rolnictwa,
• zweryfikowanie i urealnienie stawek dotacji przyznawanych na realizację zadań doradczych,
• zorganizowanie

nadzoru

zabezpieczającego

prawidłowe

wykorzystywanie

środków

budżetowych na realizację zlecanych zadań doradczych,
• przeprowadzenie analizy i oceny dotychczasowej działalności Centrum Doradztwa i Edukacji
w Rolnictwie pod kątem jej zgodności z obowiązującym statutem oraz aktualnymi potrzebami
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doradztwa rolniczego i pozaszkolnej oświaty rolniczej, a także podjęcie w jej wyniku
niezbędnych decyzji,
wojewodów o:
• usprawnienie i pełniejsze dokumentowanie nadzoru nad działalnością ODR,
• zapewnienie przestrzegania przez ODR obowiązujących zasad w zakresie gospodarki
finansowej,
• egzekwowanie od ODR precyzyjnego formułowania rocznych planów działalności,
• prawidłowe realizowanie zleconych przez Wojewodów oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej zadań upowszechnieniowo-doradczych,
• poszerzenie współpracy ODR z izbami rolniczymi,
• dokonywanie okresowych ocen działalności ODR pod kątem efektywności i dostosowania
doradztwa do potrzeb lokalnych,
• podjęcie działań koordynacyjnych w zakresie problematyki i efektywności doradztwa
rolniczego realizowanego na terenie województwa przez inne jednostki,
dyrektorów ośrodków doradztwa rolniczego m.in. o:
• szersze uwzględnianie w pracy doradczo-upowszechnieniowej i informacyjno-szkoleniowej
tematyki ekonomiczno-rynkowej oraz związanej z integracją polskiego rolnictwa z UE,
• zwiększenie zakresu i rozmiarów działalności wdrożeniowej najnowszych wyników badań
naukowych,
• zintensyfikowanie działań na rzecz podejmowania przez ludność wiejską działalności
pozarolniczej,
• pełnej realizacji zadań zleconych w roku otrzymania dotacji na ich dofinansowanie,
• określenie

jednolitych

zasad

prowadzenia

oraz

dokumentowania

działalności

upowszechnieniowej, wdrożeniowej i doradczej oraz rzetelne prowadzenie tej dokumentacji,
• zapewnienie stosowania zgodnego z obowiązującym prawem trybu udzielania zamówień
publicznych,
• prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wykorzystywanie dotacji budżetowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
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• wprowadzenie zasady dokumentowania wszystkich wydatków na wykonanie poszczególnych
zadań zleconych i wdrożeniowych w celu umożliwienia rozliczania rzeczywistych i pełnych
kosztów poniesionych na ich realizację,
• zwiększenie zatrudnienia doradców terenowych o specjalizacji ekonomicznej oraz dalsze
poszerzanie kwalifikacji kadry instruktorskiej i doradczej,
dyrektora Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie m.in. o:
• dokumentowanie prowadzonych szkoleń zgodnie z obowiązującymi zasadami,
• zracjonalizowanie ilości i tematyki szkoleń oraz wydawnictw do rzeczywistych potrzeb,
• rozważenie możliwości wprowadzenia opłat pokrywających co najmniej koszty wydawnictw
i organizowanych szkoleń, w celu ograniczenia wydatków budżetowych,
• rzetelne i terminowe sporządzanie planów finansowych,
• przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz sporządzania i
kontroli dokumentów księgowych, a także prowadzenia ksiąg rachunkowych,
• rozwiązanie umowy ze spółką cywilną GRAFIKON-DRUK i zorganizowanie działalności
wydawniczej zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe,
• wprowadzenie przepisów regulujących gospodarkę magazynową oraz określających
dopuszczalny poziom strat papieru i materiałów poligraficznych.

*

*

*

*

Wnioski pokontrolne są obecnie w trakcie realizacji.

Wyniki kontroli wykorzystania środków budżetowych na hodowlę owiec i produkcję
owczarską
Kontrolę przeprowadzono na zlecenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Sejmu RP.
Celem kontroli było dokonanie oceny wykorzystania dotacji z budżetu Ministerstwa
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie
postępu biologicznego w produkcji owczarskiej, a także udzielania kredytów z dopłatami ze
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środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz działań interwencyjnych na
rynku wełny owczej.
Kontrolę przeprowadzono w 8 (na 12) regionalnych związków hodowców owiec i kóz
(RZHOiK) działających w 40 województwach, w Polskim Związku Owczarskim (PZO),
31 bankach spółdzielczych i bankach spółek akcyjnych (z 19 województw), a także we
Wspólnocie Hodowców Owiec „Ovis-Pol” Spółka z o.o. w Warszawie, Agencji Rynku
Rolnego w Warszawie (ARR), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (MRiGŻ).

*

*
W opinii Izby, mimo wzrostu dotacji na hodowlę owiec i produkcję owczarską

w latach 1995-1996 oraz zmian w organizacji hodowli i dystrybucji środków budżetowych, a
także przyjęcia przez Ministerstwo Rolnictwo i Gospodarki Żywnościowej i realizacji
„Programu zahamowania spadku i odbudowy populacji owiec w Polsce na lata 1994-2000”,
nie nastąpiła poprawa utrzymujących się od wielu lat niekorzystnych tendencji w
owczarstwie. Wpływ na to miało m.in. niesprawne i mało rzetelne przygotowanie do
wprowadzania zmian w organizacji hodowli owiec, nieprawidłowości w kredytowaniu w tym
zakresie przedsięwzięć gospodarczych.
Wyniki kontroli wykazały, że Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
(MRiGŻ) i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeznaczyły na
dofinansowanie produkcji owczarskiej ponad 16,3 mln zł, z czego hodowcom wypłacono
13,8 mln zł w formie dotacji do hodowli, a 428 tys. zł w postaci dopłat do oprocentowania
kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięć gospodarczych.
Środki budżetowe, które zostały wykorzystane na wykonanie zadań w zakresie
postępu biologicznego w produkcji owczarskiej w 1995 r., były w skali kraju nominalnie
większe niż w 1994 r. o ponad 43%, a realnie - o 12,5%. W 1996 r. pogłowie owiec było
mniejsze o ponad 36% niż w 1994 r. Owce typu wełnistego nadal stanowiły ok. 90%
pogłowia ogółem, pomimo preferowania chowu owiec o typie użytkowym mięsnym.
Pogorszyły się także niektóre wskaźniki hodowlane i produkcyjne. Chów owiec nadal był
nierentowny. Zainteresowanie rolników tą gałęzią produkcji zwierzęcej nie wzrosło.
Dopiero po 7 latach regresu w owczarstwie, MRiGŻ przyjęło „Program zahamowania
spadku i odbudowy populacji owiec w Polsce na lata

1994-2000”. Określone w nim zadania
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podjęto wprawdzie w pełnym zakresie, ale główne cele nie zostały osiągnięte. Tempo spadku
pogłowia zamiast maleć zwiększało się. Na wdrożenie programu doskonalenia plenności
owiec wydatki w badanym okresie wynosiły zaledwie 10,7% dotacji podmiotowych, a na
import materiału hodowlanego „niezbędnego do przekształcenia i doskonalenia krajowej
populacji owiec” w kierunku produkcji jagniąt rzeźnych Minister RiGŻ wydał tylko jedną
decyzję - na zakup 5 tryków rasy teksel. Nierealne stały się plany produkcji jagniąt rzeźnych
z przeznaczeniem na eksport, w związku z czym kwoty kontyngentu żywca baraniego na
rynki UE zrealizowano w 1995 i 1996 r. średnio w ok. 33%. W toku kontroli ustalono, że
realizacja ww. programu nie była przedmiotem pełnej oceny ani w MRiGŻ, ani w Polskim
Związku Owczarskim (PZO), a regionalne związki hodowców owiec i kóz (RZHOiK) nie
opracowały odpowiednio programów z dostosowaniem do terenu swojego działania.
Od lutego 1995 r. Minister RiGŻ powierzył Polskiemu Związkowi Owczarskiemu
i zrzeszonym w nim regionalnym związkom prowadzenie ksiąg zwierząt zarodowych oraz
oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec. Równocześnie z wydaniem aktów prawnych,
na podstawie których dokonano zmian w organizacji hodowli, Minister RiGŻ nie określił
zasad wykorzystania przez PZO i RZHOiK środków przeznaczonych w budżecie MRiGŻ na
dofinansowanie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w tym prowadzenia ksiąg
i oceny owiec.
Wskutek nieuregulowania np. warunków rozdysponowywania zaliczki 1/12 rocznej
kwoty dotacji wypłacanych hodowcom, PZO rozpoczął przekazywanie regionalnym
związkom środków uzyskanych 20 lutego 1995 r. (703,7 tys. zł) z MRiGŻ dopiero po
2 miesiącach od ich otrzymania.
Niesprawne i mało rzetelne było przygotowanie do wprowadzenia wymienionych
zmian w organizacji hodowli owiec. Do dnia przejęcia prac hodowlanych przez poszczególne
RZHOiK nie zakończono czynności związanych z ich rejestracją w sądach i

urzędach

skarbowych. Skutkiem tego były m.in. opóźnienia w przekazywaniu kwot dotacji należnych
hodowcom.

W

wyniku

ponaddwumiesięcznego

opóźnienia

instalacji

programu

komputerowego „System Owce” brak było danych o liczbie owiec będących pod
oceną użytkowości, stanowiących podstawę do rozliczeń finansowych. Niektóre regionalne
związki prowadziły ewidencję przychodów i rozchodów środków budżetowych niezgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
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Na podstawie postanowień Walnego Zjazdu Delegatów PZO 12 regionalnych
związków hodowców owiec i kóz objęło swoją działalnością od 1 do 8 województw o bardzo
zróżnicowanym poziomie i rozmiarach produkcji owczarskiej. Zarząd PZO powierzył
ponadto prowadzenie prac hodowlanych i usług zootechnicznych w

tych samych

województwach różnym związkom, co stwarzało możliwości nierzetelnego i nieefektywnego
wykorzystania dotacji kierowanych na postęp biologiczny w chowie owiec.
Kwota dotacji przeznaczona na dofinansowanie hodowli owiec przez kontrolowane
RZHOiK wynosiła w badanym okresie 14,0 mln zł, tj. 88% środków budżetowych
rozdysponowanych na ten cel przez MRiGŻ. Wyniki badań kontrolnych wykazały, że
nieprawidłowości w wykorzystaniu tych środków (z naruszeniem głównie przepisów
rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1995 r.
i 24 czerwca 1996 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych
zasad i trybu ich udzielania odpowiednio w 1995 r. i 1996 r., a także regulaminów
wypłacania dotacji stosowanych w regionalnych związkach) dotyczyły najczęściej: opóźnień
w wypłacaniu dotacji, niedostatecznego nadzoru i opieki zootechnicznej RZHOiK nad
stadami

towarowymi

owiec,

niewłaściwego

dokumentowania

i ewidencjonowania

dotowanych zadań, nieprzestrzegania przez hodowców zasad i warunków uzyskania oraz
wykorzystania dotacji.
Wykorzystanie środków budżetowych w 1995 r. przez poszczególne RZHOiK nie
przebiegało zgodnie z określonymi przez PZO założeniami. Na 6 tytułów dotacji
podmiotowych jedynie sprzedaż tryków hadowlanych wykonano na poziomie zbliżonym do
założeń - w 97%. Ustalone na 1995 r. limity zadań (tytuły dotacji) RZHOiK wykonały
w granicach od 32 do 130%.
Skontrolowane banki (31) udzieliły w badanym okresie na produkcję owczarską
55 kredytów i pobrały dopłaty do ich oprocentowania ze środków ARiMR w wysokości
ponad 150 tys. zł (35,5% dopłat ogółem do branżowych kredytów owczarskich).
Zainteresowanie rolników kredytami owczarskimi było stosunkowo niewielkie i nie
wzrosło po zmniejszeniu ich oprocentowania z 10% w 1995 r. do ok. 7,5% w 1996 r. Wśród
kredytobiorców brak było np. hodowców z woj. nowosądeckiego, bielskiego, katowickiego
i rzeszowskiego, którzy w 1995 r. utrzymywali łącznie ok. 23% pogłowia krajowego owiec.
Nieprawidłowości w kredytowaniu przedsięwzięć gospodarczych związanych
z chowem owiec wynikały głównie z naruszenia przepisów rozporządzeń Rady Ministrów
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z dnia: 22 marca 1994 r., 4 kwietnia 1995 r. i 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych
kierunków działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zarządzenia nr 6
Prezesa ARiMR z dnia 1 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania kredytów
z dopłatami

Agencji

do

oprocentowania

kredytów

inwestycyjnych

w

rolnictwie,

przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa, a także postanowień zawartych
w umowach podpisanych pomiędzy ARiMR i tzw. bankami współpracującymi oraz
w umowach o kredyt. Polegały one na tym, że:
- banki udzielały kredytów na podstawie „przeterminowanych” planów przedsięwzięć
gospodarczych zaopiniowanych przez ośrodki doradztwa rolniczego (ODR);
- nie żądały też ich aktualizowania w trakcie realizacji umów kredytowych niezgodnie
z ustaleniami ujętymi w planach;
- nie przestrzegano również wymogów, jakie muszą być spełnione przy zakupie owiec ze
środków kredytowych;
- nie dokonywano rozliczania niezbędnych nakładów własnych kredytobiorcy na kredytowane
przedsięwzięcie. Rozliczano wykorzystanie kredytów kosztorysem (modernizacji, urządzenia
owczarni) lub bez przedłożenia rachunków potwierdzających prawidłowość wykorzystania
zaciągniętego kredytu;
- banki nie kontrolowały wykonania kredytowanych inwestycji, a także nie analizowały
wyników produkcji owczarskiej i ich zgodności z zaopiniowanymi przez ODR założeniami.
W toku kontroli ustalono, że banki pobierały dopłaty w przypadkach ewidentnego
naruszenia warunków udzielania kredytów i ich wykorzystania. Uzyskując niesłusznie środki
budżetowe z ARiMR, finansowały nimi inwestycje realizowane niezgodnie z przeznaczeniem
branżowego kredytu owczarskiego i z celami określonymi w „Programie zahamowania
spadku i odbudowy populacji owiec w Polsce na lata 1994-2000”, który stanowił podstawę do
ich uruchomienia.
ARR nierealnie oceniała rozmiary i zakres uzasadnionej gospodarczo interwencji na
rynku wełny owczej. Nie egzekwowała też od kontrahentów skupujących wełnę na jej
zlecenie pełnego wykonania ustaleń zawartych w umowych. Organizacja obrotu handlowego
wełną stwarzała możliwości nieuzasadnionego przejmowania przez pośredników części
środków angażowanych przez ARR na interwencję rynkową.

527
Stwierdzone w toku kontroli uszczuplenia finansowe ogółem wynosiły 69.176,33 zł, w tym
kwota wydatkowana z naruszeniem przepisów prawa stanowiła 60.400 zł.

*

*

*

W świetle wyników kontroli istniała, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, potrzeba
podjęcia działań mających na celu:
• przyjęcie przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Polski Związek
Owczarski i regionalne związki hodowców owiec i kóz porozumienia w sprawie
gospodarowania środkami budżetowymi przeznaczanymi na dofinansowanie produkcji
owczarskiej oraz sprawowania niezbędnego nadzoru w hodowli owiec;
• realizowanie programów zahamowania spadku i doskonalenia pogłowia owiec, wg zadań
i podmiotów określonych przez Ministra RiGŻ;
• wprowadzenie zaplanowanych przez MRiGŻ nowych zasad oceny wartości użytkowej
i hodowlanej owiec;
• poprawę efektywności wykorzystania dotacji na postęp biologiczny w produkcji owczarskiej
poprzez dokonanie usprawnienia działalności RZHOiK oraz PZO;
• prowadzenie przez MRiGŻ, PZO i RZHOiK skuteczniejszego nadzoru nad celowością
i rzetelnością przekazywania oraz wykorzystania dotacji na postęp biologiczny, a także dopłat
do oprocentowania kredytów owczarskich - przez ARiMR i banki kredytujące;
• dokonywanie przez MRiGŻ i PZO wnikliwych ocen i analiz rynku produktów owczarskich
oraz rozwoju bazy biologicznej w produkcji owczarskiej.

*

*

*

*

W celu realizacji wniosków pokontrolnych podjęto następujące działania:
• Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przyjęło zasadę włączania Polskiego
Związku Owczarskiego (reprezentującego zrzeszone w nim regionalne związki hodowców
owiec i kóz) do opracowania - w części dotyczącej hodowli i produkcji owczarskiej rozporządzenia wydawanego corocznie przez Ministra RiGŻ w sprawie wysokości stawek
dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowych zasad trybu ich udzielania. Ustalono też, że
regulaminy wypłat dotacji i wykonania zadań zootechnicznych i hodowlanych opracowywane
przez PZO będą konsultowane z Ministerstwem RiGŻ;
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• Wspólnie z PZO Ministerstwo RiGŻ opracowało nowy „Program doskonalenia pogłowia
owiec do roku 2010”. Do jego realizacji przystąpiono w 1997 r. Wprowadzono system
bezpośredniego wspierania gospodarstw owczarskich, podwyższając stawki subwencji dla
rolników. Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie hodowli
owiec w większym stopniu uzależniono od realizacji celów hodowlanych;
• opracowano projekt przepisów wykonawczych oraz wprowadzono korekty do istniejących
zasad oceny wartości użytkowej i hodowlanej owiec. Opracowano nowe programy
komputerowe służące ocenie tej wartości. Instytut Zootechniki, w ramach prac zleconych
przez Ministerstwo RiGŻ, podejmie prace nad doskonaleniem metod szacowania wartości
hodowlanej owiec. W wyniku porozumienia PZO i Instytutu Zootechniki będą tworzone
wspólne bazy danych służące prowadzeniu analiz skuteczności prac hodowlanych;
• uściślono przepisy regulujące działalność PZO w zakresie nadzoru nad prowadzeniem ksiąg i
oceną wartości użytkowej owiec przez regionalne związki hodowców owiec i kóz.
Wprowadzono również do właściwego rozporządzenia Ministra RiGŻ przepisy określające
terminy wypłat dotacji;
• Ministerstwo RiGŻ oraz Polski Związek Owczarski zaplanowały zwiększoną liczbę kontroli
regionalnych związków hodowców owiec i kóz w zakresie wydatkowania środków
budżetowych.

Ministerstwo

RiGŻ

zwróciło

się

też

do

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa o podjęcie działań w kierunku przestrzegania przez banki
kredytujące przedsięwzięcia inwestycyjne w produkcji owczarskiej zasad finansowania
kredytem preferencyjnym zadań objętych owczarskim programem branżowym;
• wyniki omawianej kontroli NIK stanowiły podstawę wystąpienia Agencji RiMR do
wszystkich central banków, współpracujących z Agencją, w którym zwrócono uwagę na
nieprawidłowości w pracy banków oraz wskazano na potrzebę zwiększenia aktywności służb
nadzoru bankowego;
• Agencja Rynku Rolnego dokonuje analiz rynku wełny owczej, a sytuacja na rynku mięsa
baraniego jest analizowana przez Instytut ERiGŻ.

12) Działalność transportowa i łączność
Wyniki

kontroli

działalności

administracji

publicznej

gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej

odpowiedzialnej

za
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Celem kontroli, podjętej z własnej inicjatywy NIK, było dokonanie oceny działalności
rządowej administracji ogólnej i morskiej oraz samorządowej w zakresie utrzymania
w należytym

stanie

technicznym

umocnień

brzegowych,

obiektów

infrastruktury

hydrotechnicznej zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz infrastruktury
lądowej znajdującej się w granicach portów i przystani zarządzanych przez administrację
morską.
Kontrolę przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej,
3 urzędach morskich, 5 urzędach wojewódzkich i 11 urzędach gmin.

*

*
Stwierdzono, iż wydatki z budżetu państwa nie zabezpieczały nawet połowy

zaplanowanych przez urzędy morskie potrzeb w zakresie modernizacji i utrzymania umocnień
wybrzeża oraz obiektów morskiej infrastruktury hydrotechnicznej i lądowej. Z kolei organy
administracji publicznej, mimo poważnego i ciągłego braku środków finansowych, nie
dokładały należytych starań do ich gospodarnego wykorzystania. W ocenie NIK powyższa
sytuacja uniemożliwiała administracji publicznej rzetelne wywiązywanie się ze swych
ustawowych powinności w zakresie zarządzania morską infrastrukturą techniczną.
Wykonywanie prac dotyczących budowli hydrotechnicznych było również utrudnione na
skutek nieopracowania przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej niektórych aktów
prawnych, wynikających z upoważnień ustawowych. Ustalono ponadto przypadki
nieprzestrzegania przepisów dotyczących gospodarki morskiej przez urzędy morskie, a także
niewywiązywanie się z funkcji kontrolnych i koordynujących przez wojewodów.
Linia brzegowa cofa się niemal na całym wybrzeżu w tempie 0,2 - 1,5 metra w ciągu
roku. Przyczyna tej sytuacji tkwi przede wszystkim w złym stanie technicznym umocnień
brzegowych. Większość z nich została wybudowana jeszcze w okresie międzywojennym
i wskutek ograniczonego wykonywania prac utrzymaniowych jest obecnie w około 30%
zniszczona. Proces niszczycielskiego oddziaływania morza na brzeg potęgowany był przez
nie uregulowaną gospodarkę wodną i sanitarną szeregu miejscowości nadmorskich.

Kolejną

przyczyną degradacji wybrzeża była niska jakość robót związanych ze sztucznym
umacnianiem brzegu morskiego, co prowadziło do rozmycia obiektów ochronnych.
Również infrastruktura lądowa, w granicach portów i przystani zarządzanych przez
urzędy morskie była w złym stanie technicznym. Przede wszystkim sytuacja ta odnosiła się
do nieremontowanych od wielu lat nabrzeży portowych.

Skontrolowane obiekty
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w większości stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i jednostek pływających.
W podobnie złym stanie technicznym były drogi łączące porty z krajową siecią
komunikacyjną.
Porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia,
Szczecin i Świnoujście) unowocześniły swój potencjał przeładunkowy i są przygotowane do
obsługi dużych statków o większym zanurzeniu. W przypadku niepogłębiania torów
podejściowych, realne jest przejęcie przeładunku dużych statków przez porty zagraniczne.
Administracja morska nie zapewniała wymaganych parametrów technicznych
akwenów wewnątrzportowych i torów podejściowych do portów środkowego wybrzeża
i Zalewu Wiślanego. Utrudniało to dostęp do portów i wprowadzało konieczność okresowego
zmniejszenia dopuszczalnego zanurzenia statków. Sytuacja ta była tym bardziej niepokojąca,
że mimo zasygnalizowanych barier, porty te przeżywały okres aktywności gospodarczej,
czego wynikiem był duży popyt na ich usługi przeładunkowe (w latach 1995 -1996
zanotowano wzrost przeładunków o 260%) i mogłyby znacznie zwiększać swoje obroty.
Kolejnym czynnikiem zmniejszającym bezpieczeństwo żeglugi

przy wejściu do

portów był zły stan falochronów, co stwierdzono w 5 spośród 23 portów administrowanych
przez urzędy morskie, oraz urządzeń i obiektów oznakowania nawigacyjnego - zwłaszcza na
Wybrzeżu Szczecińskim. Większość obiektów stałego oznakowania (latarnie morskie, stawy)
wymagała pilnych prac remontowych.
Niekorzystnie na stan obiektów morskiej infrastruktury, wpływało nierzetelne
wykonywanie przez urzędy morskie kontroli ich stanu technicznego, wymaganych przepisami
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Urzędy morskie nie
przeprowadzając kontroli 50% administrowanych obiektów, nie zapewniły sobie dopływu
niezbędnych informacji do rzetelnego planowania remontów i modernizacji morskiej
infrastruktury technicznej.
Mimo niedostatku środków budżetowych zarówno na budowę, jak i na utrzymanie
umocnień brzegowych, oraz innych obiektów stanowiących morską infrastrukturę techniczną,
zgromadzone fundusze nie były w szeregu przypadków efektywnie i oszczędnie
wydatkowane. Ustalone w toku kontroli uszczuplenia budżetu państwa z tego powodu
wyniosły 1.564 tys. zł. Jednocześnie pozyskiwanie przez administrację morską innych, niż
budżet państwa, źródeł finansowania budowy i utrzymania obiektów morskiej infrastruktury
technicznej było mało skuteczne.
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Urząd Morski w Szczecinie nielegalnie ponosił wydatki na pogłębienie akwenów
morskich leżących w granicach portów Szczecin i Świnoujście, tj. nieadministrowanych przez
ten urząd i zarządzanych przez innych użytkowników, w tym przez duże zakłady
przemysłowe. Uszczuplenia budżetu państwa z tego tytułu za lata 1995 - 1996 wyniosły 1.177
tys. zł.
Nierzetelny był nadzór urzędów morskich nad realizacją i rozliczaniem zleconych
robót. Doprowadzono bowiem do zawyżania przez wykonawców ilości zużytych materiałów,
robocizny i sprzętu oraz nie naliczano kar umownych za nieterminowe wykonawstwo robót.
Straty budżetu państwa z tego tytułu wyniosły 192 tys. zł.. Przedstawione postępowanie
należało więc uznać za niegospodarne.
Urzędy morskie nie wykazywały należytej skuteczności w egzekwowaniu dochodów
budżetowych. W Urzędzie Morskim w Słupsku zaległości z lat 1992 - 1995 wyniosły 182
tys. zł i dopiero w toku kontroli uaktywniono działalność egzekwującą w tym zakresie.
Dochody budżetowe pomniejszone były również wskutek zaniżonego ich naliczania
przez urzędy morskie. Dotyczyło to głównie kwot z tytułu dzierżawy terenów portowych.
Uszczuplenia budżetu z tego tytułu wyniosły 13 tys. zł. Były to działania nielegalne, gdyż
pozostawały w sprzeczności z art. 42 ust. 1 pkt 2 Prawa budżetowego.
Istotny, negatywny wpływ na gospodarowanie środkami finansowymi miało
nieprzestrzeganie przez urzędy morskie postanowień ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. W ponad połowie z 54 przeanalizowanych zamówień
stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły głównie niesporządzania protokołów
postępowania o zamówienie publiczne oraz niezawierania w umowach o wartości zlecenia
powyżej 20.000 ECU ustalonych ze zleceniobiorcami postanowień o konieczności wniesienia
przez wykonawcę w dacie zawarcia umowy, co najmniej 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia
i kwoty te nie były wnoszone. Inne nieprawidłowości związane były z niezamieszczaniem
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o możliwości udzielania
wykonawcy przedpłaty, nieopracowywaniem kosztorysu i dokumentacji technicznej
określającej przedmiot przetargu, prowadzeniem negocjacji bez zachowania konkurencji, jak
również dokonaniem zamówienia bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż wojewodowie elbląski i szczeciński nie
przeprowadzali kontroli rzetelności wykonywania zadań specjalistycznego nadzoru
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budowlanego - powierzonych dyrektorom urzędów morskich - określonych postanowieniami
art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zaś wojewodowie gdański
i słupski rozpoczęli je dopiero w związku z kontrolą NIK.
Ustalono, iż 3 na 5 objętych badaniami wojewodów nie wywiązywało się z obowiązku
zwoływania okresowych narad terenowych organów administracji rządowej, mających na
celu uzgadnianie stanowisk przy realizacji polityki rządu w zakresie gospodarki morskiej.
Obowiązek ten wynikał z postanowień art. 12 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych
organach rządowej administracji ogólnej.
Urzędy rejonowe (poza wybrzeżem województw słupskiego i koszalińskiego) nie
wyznaczyły na swym terenie granic i szerokości nadmorskiego pasa ochronnego.
Rozpoczęcie prac przygotowawczych w tym zakresie nastąpiło dopiero po upływie 2 lat od
wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie
określenia granic oraz szerokości pasa technicznego i pasa ochronnego. Nie bez wpływu na
powyższy stan pozostawało niewyznaczenie pasa technicznego

przez Urząd Morski w

Szczecinie, który nie wyznaczył granic pasa na 167 km, tj. 53% długości wybrzeża na swoim
terenie.
Spośród 3 urzędów morskich 1 ( w Gdyni) nie wyznaczył granic dla 6 przystani
morskich, a wyznaczając dla 27 pozostałych przystani uczynił to bez uzyskania opinii rad
gmin. Było to działanie nielegalne, stanowiło bowiem naruszenie przepisów art. 45 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
Minister Obrony Narodowej nie wykonał obligatoryjnego upoważnienia zawartego
w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej i nie wydał przepisów określających granice portów wojennych.
Negatywnie należało ocenić współpracę większości kontrolowanych gmin z urzędami
morskimi w zakresie zagospodarowania pasa nadbrzeżnego oraz terenów portów i przystani
morskich.

Spośród 11 gmin objętych badaniami 6 nielegalnie wydawało pozwolenia

budowlane na obszarze pasa technicznego oraz portów. Działalność budowlana w pasie
technicznym nadmiernie obciążała brzeg morski, zwłaszcza klifowy, powodując zwiększoną
jego podatność na abrazję. Wydawanie przez gminy pozwoleń na budowę na obszarach
objętych specjalistycznym nadzorem, stanowiło bezprawne wykonywanie kompetencji
należących do wojewodów określonych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Prawa budowlanego
(w związku z art. 85 ust. 2 pkt 4) oraz uprawnień dyrektorów urzędów morskich
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wynikających z porozumienia zawartego z wojewodą na podstawie art. 8 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
Osiem na jedenaście objętych kontrolą gmin nie przestrzegała postanowień art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
mówiącego o obowiązku porozumienia się gmin z administracją morską w razie sprzedaży,
oddawania w wieczyste użytkowanie, użytkowanie, dzierżawę i najem gruntów stanowiących
własność gminy położonych na obszarach pasów nadbrzeżnych. Gminy wykonywały tą
działalność bez porozumienia się z administracją morską. Uznawały bowiem, że będąc
głównym

beneficjentem

nadmorskiego

położenia,

konieczność

porozumienia

się

z administracją morską w sprawie zagospodarowania pasa nadbrzeżnego stanowiłaby
ograniczenie ich praw właścicielskich.
W badanym okresie działalność Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w kontrolowanym zakresie nie była wystarczająco skuteczna. Minister TiGM nie opracował
założeń polityki morskiej państwa - stosownie do przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Nie
wydano rozporządzenia w sprawie określenia warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane (inne niż budynki), w tym morskie budowle ochronne
i hydrotechniczne. Upoważnienie do wydania takich przepisów wynikało z postanowień art. 7
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Brak tych przepisów utrudniał
wykonywanie

prac

projektowych,

budowlanych

i utrzymaniowych

budowli

hydrotechnicznych, a także sprawowanie państwowego nadzoru budowlanego nad zasobami
morskiej infrastruktury technicznej.
Długotrwałe były również prace nad wydaniem zarządzenia Ministra TiGM z dnia
2 października 1996 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną
i Strażą Graniczną.
W świetle ustaleń kontroli za niecelowe i niegospodarne należało uznać niepodjęcie
w okresie 7 miesięcy przez Ministerstwo TiGM wdrożenia wniosków dotyczących m.in.
poprawy oznakowania nawigacyjnego wynikających z opracowania pt. „Program
bezpieczeństwa w polskiej strefie Bałtyku”, sporządzonego kosztem 380 tys. zł.

*

*

*

Wyniki kontroli dały podstawę do sformułowania przez NIK następujących wniosków:
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• Minister Obrony Narodowej, w uzgodnieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej,
winien określić - stosownie do postanowień art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich RP i administracji morskiej - granice portów wojennych.
• Minister Transportu i Gospodarki Morskiej powinien: wydać rozporządzenie określające
warunki

techniczne,

jakim

powinny

odpowiadać

morskie

budowle

ochronne

i hydrotechniczne - stosownie do postanowień art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
Ponadto zdaniem NIK:
• Minister Transportu i Gospodarki Morskiej powinien podjąć niezbędne działania
usprawniające funkcjonowanie terenowych organów administracji morskiej, zwłaszcza
poprzez:
- wdrożenie wyników badań ujętych w opracowaniu Instytutu Morskiego „Program
zapewnienia bezpieczeństwa w polskiej strefie Bałtyku”,
- doprowadzenie do zgodności z przepisami delegacyjnymi Kodeksu morskiego, zakresu
upoważnień ustalonych w rozporządzeniach stanowiących podstawę wydania zarządzeń
dyrektorów urzędów morskich w sprawie opłat za czynności urzędów morskich,
• Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien podjąć działania usprawniające
funkcjonowanie organów administracji publicznej odpowiedzialnych za gospodarowanie
morską infrastrukturą techniczną, w tym poprzez:
- wykonywanie nadzoru nad działalnością terenowych organów rządowej administracji ogólnej
w zakresie współpracy z administracją morską,
- koordynowanie działalności i funkcjonowania terenowych organów rządowej administracji
ogólnej i specjalnej oraz ich współdziałania z administracją samorządową w sprawach
dotyczących gospodarowania zasobami morskiej infrastruktury technicznej,
- zagwarantowanie rzetelnego funkcjonowania specjalistycznego nadzoru budowlanego
w zakresie gospodarki morskiej.
• Wojewodowie powinni:
- zapewnić sprawne funkcjonowanie specjalistycznego nadzoru budowlanego w zakresie
gospodarki morskiej,
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- zwiększyć nadzór nad urzędami rejonowymi w zakresie wyznaczania szerokości i granic pasa
ochronnego,
- stosownie do art. 12 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej
administracji ogólnej, organizować okresowe narady organów rządowej administracji
terenowej w celu uzgadniania działalności wszystkich organów tej administracji między sobą
i z polityką rządu.
• Kierownicy nadmorskich urzędów rejonowych powinni bezzwłocznie ustalić granice
i szerokość pasa ochronnego.
• Dysponenci środków budżetowych, tj. Minister TiGM oraz dyrektorzy urzędów morskich
powinni podjąć działania dla zapewnienia środków finansowych, niezbędnych dla utrzymania
należytego stanu technicznego morskiej infrastruktury, a także celowego i gospodarnego
wydatkowania środków budżetowych.
• Dyrektorzy urzędów morskich powinni podjąć działania usprawniające gospodarowanie
zasobami morskiej infrastruktury technicznej, szczególnie poprzez:
- rzetelne prowadzenie przeglądów technicznych obiektów morskiej infrastruktury,
- poprawę dostępności do portów i przystani morskich poprzez zapewnienie właściwych
parametrów torów wodnych i oznakowania nawigacyjnego,
- zakończenie prac nad wyznaczaniem szerokości i granic pasa technicznego,
- niedopuszczanie do nieprawidłowości w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy
z dnia 10 lipca 1994 r. o zamówieniach publicznych,
- uaktywnienie współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie zintegrowanego
zarządzania obszarami przybrzeżnymi.
• Gminy nadmorskie powinny:
- zapewnić przestrzeganie przepisów prawnych w zakresie zagospodarowania pasa
przybrzeżnego, terenów portów i przystani morskich,
- zapewnić poprawę stanu technicznego dróg dojazdowych do portów i przystani morskich,
- kontynuować działania na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego, w tym szczególnie
zwiększenia czystości morskich wód przybrzeżnych,
- sfinalizować uzgodnienia z urzędami rejonowymi granic i szerokości pasa ochronnego.

*

*

*

*

536
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej poinformował m.in., że w dniu
20 lipca 1997 r. przyjęto założenia morskiej polityki państwa.
Problem odpowiedzialności urzędów morskich za utrzymanie akwenów wodnych został
częściowo już uregulowany postanowieniami zarządzenia Ministra TiGM z dnia 17 września
1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład
infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej.
Uzgodnienia międzyresortowe uzyskał projekt rozporządzenia Ministra TiGM w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powiadomił, że podjął działania
usprawniające

działalność

organów

administracji

publicznej

odpowiadającej

za

gospodarowanie morską infrastrukturą techniczną m.in. poprzez zobowiązanie Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego do zwiększenia nadzoru nad funkcjonowaniem
specjalistycznego nadzoru budowlanego w zakresie gospodarki morskiej.
Minister Obrony Narodowej zgłosił, że zakończono prace przygotowawcze związane
z wyznaczeniem granic 4 portów wojennych.
Wojewodowie zgłosili, iż planują spotkania z jednostkami administracji specjalnej
oraz przeprowadzenie kontroli w zakresie sprawowania przez dyrektorów urzędów morskich
zadań specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Dyrektorzy urzędów morskich poinformowali m.in., że zobowiązali się do rzetelnego
nadzoru i odbioru zlecanych robót oraz przeprowadzania kontroli stanu technicznego
obiektów morskiej infrastruktury. Zobowiązanie to dotyczyło także prawidłowego naliczania
i egzekwowania opłat stanowiących dochody budżetowe.
Gminy deklarowały nawiązanie ściślejszej współpracy z administracją morską
w zakresie zagospodarowania pasa nadmorskiego.
Wyniki kontroli działalności administracji publicznej w zakresie budowy, remontów
oraz konserwacji mostów i wiaduktów na drogach publicznych
Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy NIK. Celem kontroli było dokonanie
oceny działalności, organów administracji rządowej (Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz wojewodów) oraz administracji samorządowej zarządzających drogami
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publicznymi w zakresie utrzymania obiektów mostowych, (którymi w myśl ustawy o drogach
publicznych są: mosty, wiadukty, estakady, tunele, kładki dla pieszych, przejścia podziemne
i przepusty) w stanie gwarantującym bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego,
z uwzględnieniem efektywności wykorzystania przez zarządców dróg środków finansowych
na budowę, remonty i utrzymanie obiektów mostowych oraz ocena zaspokojenia potrzeb
finansowych drogownictwa.
Kontrolą objęto 64 podmioty, w tym: 10 dyrekcji okręgowych dróg publicznych
(DODP) wraz z wchodzącymi w ich skład 10 zarządami dróg (ZD), 12 urzędów
wojewódzkich i 8 jednostek zarządzających drogami w imieniu wojewodów oraz 24 jednostki
samorządu terytorialnego.

*

*
Generalnie stan techniczny obiektów mostowych oceniono jako niezadowalający,

grożący awariami, a w przypadku 15 obiektów (4,2%) skontrolowanych - katastrofą
budowlaną. Zdaniem NIK, działalność administracji publicznej w zakresie budowy, remontów
oraz konserwacji mostów i wiaduktów prowadzona była w sposób mało skuteczny. Wpływ na
to miał brak koordynacji prac wielu jednostek, będących zarządcami obiektów mostowych,
dotyczących planowania, finansowania i wykonywania zadań związanych z modernizacją,
utrzymywaniem i ochroną obiektów mostowych oraz alokacji środków finansowych na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Stwierdzone nieprawidłowości wynikały także
z rozbieżności przepisów w aktach prawnych dotyczących organizacji i zakresów działania
jednostek zarządzających drogami publicznymi.
Wykonywanie zarządu w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony nad około
29 tys. mostów i wiaduktów było rozproszone pomiędzy ponad 2 600 jednostek. Najwięcej,
gdyż około 16,5 tys. obiektów zarządzanych było przez Generalną Dyrekcję Dróg
Publicznych (GDDP) i jednostki jej podległe, tj. rządową administrację specjalną. Z kolei
wojewodowie (rządowa administracja ogólna) zarządzali blisko 4,5 tys. obiektów, zaś gminy
wykonywały zarząd nad niespełna 8 tys. mostów i wiaduktów.
Generalnie stan techniczny skontrolowanych obiektów mostowych należało ocenić,
jako niezadowalający, grożący awariami z powodu istnienia na nich rozległych uszkodzeń.
Na podstawie dokumentacji znajdującej się w 64 jednostkach objętych kontrolą, dotyczącej
9635
obiektów mostowych (bez przepustów) stwierdzono, że w 1996 r. 39 % tych obiektów było
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w złym stanie technicznym i wymagało przeprowadzenia remontów zapobiegawczych (28
%), bądź prac modernizacyjnych (11 %). W rzeczywistości sytuacja była jeszcze mniej
korzystna, ponieważ stwierdzono, że ok. 17 % ze skontrolowanych zarządów w ogóle nie
posiadało informacji o zakresie potrzeb remontowych, a 30 % znało tylko niektóre potrzeby.
Według skali punktowej przyjętej do oceny obiektów mostowych

stosowanej

w GDDP (skala od 0 do 5 pkt) stan techniczny obiektów w jednostkach objętych kontrolą
odpowiadał ocenie w wysokości 2,6 punktu co oznaczało występowanie uszkodzeń
zagrażających bezpieczeństwu eksploatacji.
Zły stan techniczny mostów i wiaduktów w skontrolowanych jednostkach
spowodował, że na 8 % omawianych obiektów wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej
masy przejeżdżających pojazdów.
Potwierdzeniem złego stanu technicznego obiektów mostowych były wyniki oględzin
353 obiektów. Średnia ocena punktowa stanu technicznego tych obiektów mostowych
wyniosła zaledwie 2,71. W najgorszym stanie technicznym było 148 obiektów zarządzanych
przez administrację samorządową.
Szczególne zaniepokojenie budził fakt, iż wśród obiektów mostowych poddanych
oględzinom, ujawniono 15 obiektów (4,2 % skontrolowanych), których stan techniczny groził
katastrofą budowlaną (ocena 0 - 1 pkt). Na 11 z nich zarządcy wprowadzili ograniczenia
nośności lub prędkości pojazdów.
Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników stwarzały obiekty
zarządzane przez jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na systematyczną ich
degradację. Zarządy miast i gmin były bowiem nieprzygotowane finansowo i technicznie do
wykonywania

przeglądów

oraz

robót

konserwacyjno-remontowych.

Były

też

nieprzygotowane organizacyjnie do planowania tych czynności. W jednostkach tych nie było
odpowiednio przygotowanej kadry technicznej, a jednocześnie nie podejmowano działań
zmierzających do zapewnienia nadzoru nad zarządzanymi obiektami mostowymi przy
pomocy zewnętrznych specjalistycznych służb mostowych.
Nie zapewniała również niezbędnego poziomu finansowania obiektów mostowych
rządowa administracja ogólna. Administracja ta nie zapewniała także kadr dla profesjonalnej
ochrony technicznej dla zarządzanych obiektów. W rezultacie obiekty te z racji zagrożenia
awariami - obniżały bezpieczeństwo i sprawność ruchu drogowego.
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Z kolei - najlepiej przygotowana do zarządzania obiektami mostowymi - rządowa
administracja specjalna zapewniała dostateczne środki finansowe tylko obiektom leżącym
w ciągach dróg krajowych. Poziom finansowania utrzymania omawianych obiektów nie
pozwalał wprawdzie na poprawę ich stanu technicznego, jednakże nie stwarzał zagrożenia
katastrofami

budowlanymi.

Rządowa

administracja

specjalna

zapewniła

również

profesjonalne kadry do ochrony obiektów zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich.
Stan techniczny tych obiektów ulegał jednak systematycznemu pogarszaniu, z uwagi na
niedostateczny poziom finansowania ich utrzymania. Powyższa sytuacja powodowała, że na
części z omawianych obiektów (ok. 9 %) DODP ograniczają bądź nawet zamykają ruch
drogowy.
Powszechnym zjawiskiem wpływającym na pogorszenie się stanu technicznego
obiektów mostowych - było nierzetelne wykonywanie zadań określonych w ustawie
o drogach publicznych oraz w ustawie Prawo budowlane, dotyczących przeprowadzania
okresowych przeglądów technicznych obiektów mostowych.
Spośród skontrolowanych jednostek 20 % w ogóle nie przeprowadzało takich
przeglądów, a 67 % wykonywało je sporadycznie. Z kolei 10 % zarządów nawet nie założyło
ewidencji obiektów mostowych, a prowadzona przez 77 % zarządów ewidencja nie
obejmowała wszystkich posiadanych obiektów lub była nieaktualna, zarówno co do liczby,
jak i stanu technicznego obiektów.
Tylko w trakcie oględzin, ujawniono 61 obiektów mostowych, które nie były ujęte
w ewidencji. Na obiektach tych nie wykonywano przeglądów, remontów, ani innych działań
stosownie do przepisów ustawy o drogach publicznych oraz Prawa budowlanego.
W ponad 25 % skontrolowanych zarządów dróg bądź w ogóle nie planowano
przeprowadzania przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych, bądź nie określono
sposobu ich przeprowadzania. Sytuacja ta spowodowana była między innymi niewydaniem
przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Ministra TiGM), przepisów dotyczących
zasad sprawowania nadzoru technicznego nad obiektami mostowymi. Wymóg ten wynikał
z postanowień art. 18 ustawy o drogach publicznych, obowiązującej od 1985 r., a także
z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Pozostałe zarządy stosowały własne kryteria w zakresie planowania robót mostowych
oraz wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów mostowych. W rezultacie
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uniemożliwiało to dokonywanie obiektywnej i jednakowej oceny stanu technicznego
wszystkich eksploatowanych w kraju obiektów mostowych.
Nieprawidłowości

dotyczące

niewykonywania

przeglądów,

uniemożliwiały

podmiotom zarządzającym obiektami mostowymi, ustalenie ich rzeczywistego stanu
technicznego, a w konsekwencji zgodnego z potrzebami, planowania ich remontów i robót
konserwacyjnych, w tym zwłaszcza określania niezbędnych na ten cel środków finansowych.
Stwierdzono, że liczba obiektów mostowych wymagających remontów oraz wysokość
środków finansowych niezbędnych do ich przeprowadzenia znana była tylko w dwóch
z dwunastu skontrolowanych urzędów wojewódzkich. W rezultacie środki przeznaczone
z budżetu państwa w latach 1994 - 1996 na remonty i konserwację obiektów mostowych,
pomimo że zabezpieczały mniej niż połowę zgłaszanych potrzeb, nie były należycie
wykorzystane. Dystrybucja środków z budżetów wojewodów dla poszczególnych zarządów
dróg miała cechy uznaniowości, gdyż odbywała się bez uwzględnienia liczby i stanu
technicznego obiektów mostowych będących w gestii omawianych zarządów.
Rosnącym wydatkom gmin w ww. latach na utrzymanie dróg miejskich, zarówno
lokalnych, jak i zakwalifikowanych do dróg krajowych i wojewódzkich, nie odpowiadała
w podobnej skali wysokość wydatków ponoszonych na obiekty mostowe - sięgały one
zaledwie kilku procent całości wydatków na drogi.
Większość urzędów wojewódzkich nie przeprowadzała kontroli wykorzystania
środków budżetowych przez zarządy dróg, przyznanych im na utrzymanie obiektów
mostowych. Skutkowało to przewlekłą realizacją robót na obiektach mostowych, wzrostem
kosztów tych robót, a także wykorzystywaniem tych środków do finansowania bieżącej
działalności zarządów dróg.
W wyniku przeprowadzonej kontroli w 3 przypadkach wystąpiono z zawiadomieniami
do urzędów skarbowych o zaniżeniu opłat podatku dochodowego, a w 1 z zawiadomieniem
do Regionalnej Izby Obrachunkowej o naruszeniu dyscypliny budżetowej. Ogółem
uszczuplenia budżetowe wyniosły 120.669,- zł.
Brak właściwego nadzoru nad stanem technicznym obiektów mostowych wynikał
również z faktu, iż do czasu zakończenia kontroli nie został zrealizowany trwający od dwóch
lat proces tworzenia organów specjalistycznego nadzoru budowlanego w urzędach
wojewódzkich.
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia terenowych organów specjalistycznego nadzoru
budowlanego, ich organizacji oraz szczegółowego zakresu działania, jednostki organizacyjne
nadzoru budowlanego transportu drogowego mogły być tworzone w urzędach wojewódzkich
i rejonowych, właściwych w sprawach nadzoru budowlanego.
W skontrolowanych urzędach wojewódzkich, w których ustanowiono jednostki
specjalistycznego nadzoru nad budownictwem drogowym, nie stwierdzono przypadków
zainteresowania się tych jednostek stanem technicznym obiektów mostowych na drogach
publicznych. Jednocześnie stwierdzono fakty negatywne, polegające na braku współpracy
pomiędzy komórkami specjalistycznego nadzoru budowlanego, a wydziałami bezpośrednio
zarządzającymi drogami i obiektami mostowymi oraz na braku kwalifikacji pracowników
specjalistycznego nadzoru budowlanego w zakresie obiektów mostowych.
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości miały również swoje źródło
w rozbieżnych postanowieniach aktów prawnych dotyczących organizacji i zakresów
działania jednostek zarządzających drogami publicznymi.
Ustawa o drogach publicznych oraz Prawo budowlane zawierały odmienne
uregulowania dotyczące sprawowania państwowego nadzoru techniczno-budowlanego
w zakresie budownictwa transportowego. Wg ustawy o drogach publicznych sprawowanie
funkcji organu państwowego nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie dróg i obiektów
mostowych należało do Ministra TiGM. Natomiast Prawo budowlane stanowiło, że Minister
TiGM jest organem specjalistycznego nadzoru budowlanego jedynie w zakresie dróg
kolejowych, lotnisk i kolei linowych.
Również

wspomniane

ustawy

zawierały

niespójne

uregulowania

odnośnie

wykonywania kontroli stanu technicznego obiektów budownictwa transportowego oraz
sposobów dokumentowania wyników tych kontroli.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK sformułowała następujące wnioski:
Rząd winien podjąć działania legislacyjne zmierzające do:

542
• usunięcia rozbieżności pomiędzy ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - w zakresie ustanowienia organów
państwowego nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie dróg i obiektów mostowych,
• usunięcia rozbieżności pomiędzy ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg
publicznych i jednostek im podległych oraz drogowej służby liniowej - w zakresie organizacji
drogowej służby liniowej,
• określenia zasad rozdziału środków budżetowych pomiędzy poszczególne zarządy dróg
z uwzględnieniem liczby i stanu technicznego zarządzanych obiektów mostowych.
Minister TiGM winien pilnie wydać, w trybie art. 7 ustawy Prawo budowlane,
przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty mostowe oraz
warunki ich użytkowania, z uwzględnieniem w nich zasad planowania remontów
zapobiegawczych.
Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz TiGM winni dostosować,
określone w art. 62 i art. 64 ustawy Prawo budowlane, zasady kontroli obiektów
budowlanych oraz zasady prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych, do specyfiki
budowlanych obiektów drogowych, z uwzględnieniem rozwiązań już powszechnie w tym
zakresie stosowanych.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powinien zintensyfikować działania
zmierzające

do

utworzenia

we

wszystkich

województwach

terenowych

organów

specjalistycznego nadzoru budowlanego i podjęcia przez nie czynności kontrolnych
w zakresie ustalonym przepisami ustawy Prawo budowlane.
Wojewodowie powinni podjąć działania organizacyjne zapewniające sprawowanie
nadzoru nad obiektami mostowymi będącymi w ich zarządzie zgodnie z postanowieniami
ustawy o drogach publicznych.
Dysponenci środków budżetowych, tj. Minister TiGM, wojewodowie oraz organy
samorządów terytorialnych powinni podjąć działania dla zapewnienia środków finansowych
niezbędnych do utrzymania obiektów mostowych w stanie zapewniającym bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, a także dla właściwego, zgodnego z przeznaczeniem wydatkowania tych
środków.
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Organy nadzorujące zarządy dróg, tj. Minister TiGM, wojewodowie oraz organy
samorządów terytorialnych, powinny podjąć skuteczne działania dyscyplinujące zarządy dróg
do wykonywania nałożonych na nie zadań w zakresie prawidłowego zarządzania obiektami
mostowymi.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych NIK, zbadane podmioty podjęły
następujące działania:
• zaktualizowania prowadzonej dokumentacji ewidencji obiektów mostowych stosownie do
obowiązujących w tym zakresie przepisów;
• stosowania podczas przeprowadzania przeglądów obiektów mostowych instrukcji wydanych
przez GDDP;
• zatrudnienia

w

przeprowadzania

zarządach

dróg

pracowników

o

kwalifikacjach

wymaganych

do

przeglądów obiektów mostowych lub zlecania tych przeglądów

specjalistom.
Dyrektor Generalny Dróg Publicznych zobowiązał naczelnych dyrektorów dyrekcji
okręgowych dróg publicznych do:
• wykonywania przeglądów obiektów mostowych zgodnie z obowiązującymi DODP
instrukcjami,
• zapewnienia prawidłowego nadzoru przez kierowników zarządów dróg, naczelników
wydziałów mostów oraz dyrektorów DODP nad prowadzonymi przeglądami obiektów
mostowych oraz współpracy okręgowych inspektorów mostowych z inspektorami w ZD,
• prowadzenia (aktualizacji) ewidencji obiektów mostowych w sposób zgodny z instrukcją
DP.A-16,
Ponadto Ministerstwo TiGM przy współpracy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
zleciło Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów opracowanie projektu „Warunków
technicznych użytkowania dróg i mostów”, które zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane mogły być, w drodze rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
wprowadzone do stosowania jako przepisy techniczno-budowlane obowiązujące wszystkich
zarządców dróg i obiektów mostowych. Wspomniane „Warunki...” mają również regulować
całokształt spraw związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego
obiektów mostowych.

544

Wyniki kontroli udzielania koncesji i zezwoleń na wykonywanie międzynarodowej
komunikacji autobusowej i nadzór nad jej funkcjonowaniem
Celem

kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było

dokonanie analizy i

oceny działalności Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Ministra TiGM) w zakresie
udzielania koncesji i zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych autobusowych
przewozów drogowych,

kształtowania polityki transportowej państwa w odniesieniu do

międzynarodowego transportu drogowego osób oraz skuteczności zabezpieczenia interesów
strony polskiej w sferze międzynarodowych przewozów pasażerskich w zawieranych przez
Polskę dwustronnych umowach o międzynarodowym transporcie drogowym.
Celem kontroli było również dokonanie oceny funkcjonowania systemu nadzoru
i kontroli nad autobusowymi międzynarodowymi przewozami pasażerskimi ze strony
Ministra TiGM oraz organów Policji i Straży Granicznej, właściwych do kontroli
przewoźników międzynarodowych.
Badaniami kontrolnymi objęto: Ministerstwo Transportu
Biuro

Obsługi

wymienionym

Transportu
Ministerstwie

Międzynarodowego
(BOTM),

-

i Gospodarki Morskiej,

gospodarstwo

pomocnicze

przy

26 przedsiębiorstw państwowej komunikacji

samochodowej, 1 przedsiębiorstwo komunalne i 1 spółkę prawa handlowego.

*

*
Według ustaleń kontroli, organizacja postępowania administracyjnego związanego

z udzielaniem koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, była
niezgodna z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania
międzynarodowego transportu drogowego. Niewłaściwy był również nadzór i kontrola nad
procesem koncesjonowania, czego efektem było nienależycie prowadzone wydawanie koncesji
oraz nierzetelne ich ewidencjonowanie. Brak dostatecznej kontroli działalności krajowych
podmiotów gospodarczych w zakresie objętym udzielonymi im koncesjami przyczynił się do
prowadzenia przez znaczną część przewoźników działalności bez spełnienia ustawowych
wymogów, a także z naruszaniem warunków określonych w zezwoleniach.
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W

czynnościach

z

zakresu

postępowania

administracyjnego,

związanych

z koncesjonowaniem krajowych podmiotów gospodarczych, udział brało gospodarstwo
pomocnicze pod nazwą Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM). Przepisy
ustawy o m.t.d. nie przewidywały możliwości wykonywania takich czynności przez inne, niż
urząd Ministra TiGM, jednostki.
Częste zmiany organizacyjne i niedostateczna obsada kadrowa Ministerstwa TiGM
powodowały, że od 1994 r. wykonywanie niektórych zadań z dziedziny obsługi
międzynarodowego transportu drogowego o charakterze administracyjnym powierzane było
osobom nie zatrudnionym w tym urzędzie. Osoby te w liczbie od 1 do 7 rocznie były
zatrudniane w BOTM a następnie oddelegowywane do Ministerstwa TiGM, gdzie
powierzano im m.in. wykonywanie czynności administracyjnych związanych z wydawaniem
zezwoleń na prowadzenie regularnej międzynarodowej komunikacji autobusowej. W
szczególnym przypadku powierzono realizację odpowiedzialnych zadań z zakresu czynności
administracyjnych osobie nie będącej nawet etatowym pracownikiem BOTM, lecz
zatrudnionej przez BOTM na umowę zlecenie. Takie rozwiązanie problemów kadrowych
było niezgodne ze statutem Ministerstwa TiGM i ustawą z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych, a zwłaszcza z art. 268a Kodeksu postępowania
administracyjnego.
Postanowienia opracowanej w BOTM „Instrukcji dla przyjmujących wnioski”
(o udzielenie koncesji)

rażąco naruszały przepisy ustawy o warunkach wykonywania

międzynarodowego transportu drogowego i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
oraz k.p.a. Usankcjonowano nią m.in. praktykę akceptowania wniosków o udzielenie
koncesji, w których brak było dokumentów świadczących o spełnieniu

przez

wnioskodawców wszystkich warunków określonych w ustawie o m.t.d. W zbadanych
kompletach dokumentacji stwierdzono m.in brak dokumentów potwierdzających odpowiednie
zabezpieczenie finansowe bądź majątkowe (w 16 wnioskach na 25 zbadanych pod tym
kątem) oraz dokumentów potwierdzających

niekaralność

kierowców

(w

20

na

24

zbadane wnioski).
Wydawanie przewoźnikom zagranicznym zezwoleń na wykonywanie na terytorium
Polski, międzynarodowej regularnej komunikacji autobusowej, a zwłaszcza kwalifikowanie
polskich przewoźników jako partnerów w obsłudze tych linii nie było prowadzone należycie.
Tworzenie linii nie było poprzedzone kompleksowym rozeznaniem przez Ministerstwo TiGM
oraz przewoźników zapotrzebowania na tego rodzaju przewozy. Efektem było późniejsze nie
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podejmowanie m.in. przez polskich przewoźników obsługi utworzonych linii lub
wykonywanie przewozów liniowych niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
Do połowy 1996 r. krajowi przewoźnicy dopuszczani byli do obsługi połączeń
liniowych na podstawie porozumień dwustronnych Polski z innymi krajami. Po tym okresie
Ministerstwo TiGM wprowadziło kryteria dostępu polskich przewoźników do wykonywania
tego rodzaju przewozów. Jakkolwiek uregulowania te dla celów porządkowych
i jakościowych w przewozach liniowych były korzystne, to jednak były wydane bez
podstawy prawnej.
Istotny wpływ na niezadawalający poziom rozpoznania przez Ministerstwo TiGM
funkcjonowania komunikacji liniowej miała nierzetelnie prowadzona ewidencja w tym
zakresie. Posiadana ewidencja była niepełna. Nie obejmowała niezbędnych danych
dotyczących wydanych zezwoleń podmiotom zagranicznym w zakresie liczby linii oraz
rozkładów jazdy, przebiegu linii z ustalonymi przystankami i przejściami granicznymi, taryf
i terminów ważności zezwoleń. Niedociągnięcia te dotyczyły również podmiotów krajowych
obsługujących komunikację liniową.
Wnioski w sprawach przyznania obsługi linii rozpatrywane były z naruszeniem
terminów, określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Ministerstwo TiGM
nie przestrzegało terminów i trybu ich rozpatrywania. Odnotowano to w 34 na 46 spraw
(75%) zbadanych w toku kontroli. Stwierdzono, że wnioski nie były rozpatrywane w
terminie, a wnioskodawców nie informowano o przyczynach zwłoki i przewidywanym
terminie rozpatrzenia lub w ogóle nie udzielano odpowiedzi.
Działalność krajowych podmiotów gospodarczych w zakresie objętym udzielonymi im
koncesjami nie była dostatecznie nadzorowana i kontrolowana.
W okresie od wejścia w życie przepisów ustawy o m.t.d. nie zdołano zorganizować
żadnego, funkcjonującego w praktyce i na bieżąco systemu kontroli przestrzegania przez
przewoźników warunków uprawniających ich do prowadzenia działalności koncesjonowanej.
W rezultacie organ koncesyjny pozbawił się możliwości porządkowania rynku przewoźników
międzynarodowych poprzez wykorzystywanie uprawnień wynikających z przepisów tej
ustawy określających przypadki, zaistnienie których umożliwiało cofanie udzielonych
wcześniej

koncesji.

Ministerstwo

TiGM

m.in.

nie

korzystało w żadnej

formie

z przysługującego mu uprawnienia do kontroli podmiotów, którym udzieliło koncesje na
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wykonywanie międzynarodowych przewozów osób. Uprawnienie takie wynikało z przepisu
art. 22 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej.
Efektem braku właściwego nadzoru nad procesem koncesjonowania była także
nierzetelna ewidencja udzielonych koncesji. Stworzona przez BOTM pod nadzorem
Ministerstwa TiGM ewidencja udzielonych koncesji obarczona była licznymi błędami
a nawet niezgodnościami z dokumentacją koncesyjną oraz nie obejmowała wszystkich
udzielonych koncesji. Informacje zgromadzone w ramach tej ewidencji, dotyczące koncesji
i podmiotów nie były przy tym aktualizowane.
Niedostateczna była również kontrola działalności przewoźników wykonujących
regularne przewozy pasażerskie w komunikacji międzynarodowej na podstawie uzyskanych
zezwoleń.
Ministerstwo TiGM przyjęło zasadę, iż kontrola wykonywania przewozów liniowych
jest prowadzona przez urząd Ministra TiGM w trakcie załatwiania formalności związanych
z przedłużeniem zezwoleń. Stanowiło to możliwość niekontrolowanego wykonywania
przewozów liniowych przez okres nawet 5 lat, bowiem zezwolenia wydawane są z ważnością
do 5 lat.
Niezadawalająca i mało skuteczna była w szczególności kontrola działalności
liniowych przewoźników zagranicznych na terenie Polski.

W niedostatecznym stopniu wykorzystywane były organa wyspecjalizowane, tj.
Policji i Staży Granicznej, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra TiGM z dnia 3 lutego
1993 r. w sprawie kontroli przewoźników zagranicznych dokonujących międzynarodowych
przewozów drogowych były właściwe w sprawach kontroli przestrzegania przez
przewoźników zagranicznych obowiązujących przepisów w zakresie międzynarodowych
przewozów drogowych.
Ministerstwo TiGM nie wykazywało zainteresowania pozyskiwaniem zwłaszcza od
organów Policji, informacji o działaniach podejmowanych w związku z realizacją
omawianego rozporządzenia. W efekcie do Ministerstwa TiGM nie napływały pełne
informacje o nieprawidłowo wykonywanych przewozach liniowych.
Postanowienia ustawy o m.t.d. nie były przestrzegane. Z 28 przewoźników objętych
kontrolą, 6 podmiotów (tj. 21.4 %) prowadziło działalność przewozową o zasięgu
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międzynarodowym

bez

spełnienia

wymogów

ustawy

o

warunkach

wykonywania

międzynarodowego transportu drogowego. Dotyczyło to braku wymaganej praktyki
zawodowej i dobrej reputacji kierowców oraz stanu technicznego autobusów. Co trzecie z 28
kontrolowanych przedsiębiorstw przewozowych nie przestrzegało warunku prowadzenia
działalności przewozowej z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy.
Wyniki kontroli wskazywały, że przewoźnicy krajowi i zagraniczni prowadzący
międzynarodową liniową komunikację autobusową, samowolnie dokonywali zmian
warunków funkcjonowania połączeń liniowych, określonych w zezwoleniach. Dotyczyło to
zwłaszcza dni i częstotliwości kursowania oraz przebiegu trasy. Część z tych podmiotów
w ogóle nie przystępowała do obsługi połączeń liniowych lub zawieszała ich obsługę.
Nieprawidłowości te występowały w 22 (88%) z 25 polskich przedsiębiorstw objętych
kontrolą.
Ponadto badania dokumentacji ofertowej 25 firm krajowych i zagranicznych,
obejmującej 31 połączeń liniowych wykazały, że 15 firm oferowało regularne przewozy
autobusowe na 17 liniach, na warunkach odbiegających od zaakceptowanych przez
Ministerstwo TiGM.
NIK stwierdziła brak publikacji w akcie promulgacyjnym obowiązującej Polskę od 4
lat umowy AETR. Nie publikowano również umów dwustronnych o międzynarodowych
przewozach drogowych oraz aktów wykonawczych do tych umów, obowiązujących stronę
polską. Dotyczyło to także protokółów

z posiedzeń dwustronnych komisji mieszanych,

działających w ramach tych umów. Stan taki nie ułatwiał przewoźnikom polskim
prawidłowego wykonywania przewozów.
Nienależycie przebiegały w Ministerstwie TiGM prace nad dostosowaniem polskiego
systemu prawnego do unormowań obowiązujących w Unii Europejskiej. Prace w tym
zakresie, przewidziane do wykonania w latach 1994 - 1996, nie zostały zrealizowane.
Strona polska niedostatecznie wykorzystywała posiedzenia dwustronnych komisji
mieszanych, odbywające się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa TiGM i właściwych
władz innych państw, jako jedną z możliwości oddziaływania na prawidłowe funkcjonowanie
przewozów międzynarodowych.

*

*

*

Najwyższa Izba Kontroli sformułowała następujące wnioski:
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Minister Transportu i Gospodarki Morskiej powinien:
• niezwłocznie wprowadzić odpowiednie rozwiązanie organizacyjne w zakresie obsługi
administracyjnej procesu koncesjonowania, które nie naruszałoby przepisów ustawowych
oraz statutowych obowiązków określonej jednostki organizacyjnej Ministerstwa TiGM.
• usprawnić przebieg procesu udzielania uprawnień do wykonywania międzynarodowego
transportu drogowego osób (koncesji i zezwoleń na prowadzenie międzynarodowej
komunikacji autobusowej) m.in. poprzez:
- właściwe przygotowanie organizacyjne i kadrowe jednostek organizacyjnych bezpośrednio
obsługujących proces wydawania tych uprawnień oraz właściwy nadzór nad ich pracą,
- wykorzystywanie

przy

koncesjonowaniu

wszelkich

możliwych

źródeł

informacji

świadczących o spełnianiu przez podmioty i zatrudnianych przez nie kierowców warunków
określonych ustawą o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego,
- odpowiednio intensywne szkolenie kadr Ministerstwa TiGM, zatrudnionych w obsłudze
procesu wydawania tych uprawnień,
- wdrożenie komplementarnej komputerowej ewidencji udzielonych uprawnień,
- stworzenie skutecznej procedury postępowania w zakresie cofania udzielonych uprawnień i
egzekwowania ich zwrotu od przewoźników.
• zapewnić właściwy przebieg prac nad dostosowaniem przepisów z zakresu transportu
drogowego, obowiązujących w

Polsce,

do unormowań Unii Europejskiej,

zgodnie

z przyjętym przez kierownictwo resortu harmonogramem.
Ponadto Izba uznała, że w celu należytej ochrony interesów strony polskiej Minister
Transportu i Gospodarki Morskiej powinien:
• w pełni i konsekwentnie wdrażać postanowienia komisji dwustronnych, w tym w zakresie
kontroli przewoźników zagranicznych,
• bardziej

aktywnie

angażować

organizacje

stowarzyszające

polskich

przewoźników

drogowych do prac przygotowawczych w ramach posiedzeń tych komisji.
W celu stworzenia warunków do właściwego funkcjonowania krajowych przewoźników
międzynarodowych:
• Ministrowie: Spraw Zagranicznych oraz Transportu i Gospodarki Morskiej powinni
bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do ogłoszenia umowy AETR,
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• Minister TiGM powinien następnie zadbać o właściwe wykorzystywanie jej postanowień
przez organy kontroli przewoźników drogowych,
• Minister TiGM powinien zapewnić podmiotom krajowym wykonującym międzynarodowe
przewozy drogowe dostępność do treści dwustronnych umów o międzynarodowych
przewozach

drogowych, włączając w to ustalenia odnoszące się do funkcjonowania

międzynarodowych przewozów drogowych, przyjmowane przez dwustronne komisje
mieszane.
Minister TiGM powinien wdrożyć system kontrolowania przewoźników wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe na terenie Polski, poprzez:
• zinstytucjonalizowanie współpracy szczególnie z organami Policji i Straży Granicznej
w zakresie kontroli drogowej i granicznej przewoźników w pełnym zakresie,
• podjęcie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy inicjatyw w zakresie przeprowadzania
u przewoźników drogowych kontroli przestrzegania określonych umową

AETR

norm

czasu pracy kierowców, zatrudnianych przez nich w międzynarodowych przewozach
drogowych.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Minister Transportu i Gospodarki
Morskiej poinformował o dobiegających końca pracach parlamentarnych nad uchwaleniem
projektu ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, której
wejście w życie

w I kwartale 1998 r. pozytywnie wpłynie na uporządkowanie rynku

przewozów

międzynarodowych, zwłaszcza poprzez zamieszczone w niej jednolite zasady

regulujące

udzielanie zezwoleń na przewozy pasażerskie dla polskich i zagranicznych

podmiotów

gospodarczych, określenie sytuacji, w których następuje cofnięcie udzielonych

zezwoleń, a także poprzez zawarte w niej zapisy dotyczące kontroli przewoźników zarówno
krajowych, jak i zagranicznych.Uregulowania przyjęte w ustawie są w przeważającej części
tożsame z rozwiązaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Akty wykonawcze do tej
ustawy pozwolą natomiast m.in.na jednoznaczne określenie kompetencji BOTM.
Niezależnie od tego, Minister TiGM polecił przygotować propozycje nowych
rozwiązań

organizacyjnych, kadrowych i prawnych zapewniających udzielanie podmiotom

krajowym i zagranicznym stosownych uprawnień przewozowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, nawiązanie ściślejszej współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy
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Głównej

Policji,

międzynarodowych

która

pozytywnie

przewoźników

wpłynie
drogowych,

na

system
dokonanie

i

skuteczność
zmian

kontroli

organizacyjnych

w Ministerstwie TiGM w celu zapewnienia właściwego tempa i dyscypliny pracy nad
dostosowaniem przepisów krajowych z zakresu transportu do prawa unijnego. BOTM zostało
zobowiązane do przestrzegania wszystkich kryteriów w zakresie koncesjonowania,
określonych ustawą o wykonywaniu mtd i aktami wykonawczymi, a także przestrzegania
innych przepisów, regulujących tryb i sposób postępowania w tym procesie.
Minister Spraw Zagranicznych poinformował, że podjęto niezbędne działania,
w porozumieniu z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej, w celu jak
najszybszego

ogłoszenia

Umowy

Europejskiej

dotyczącej

pracy

załóg

pojazdów

wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR).
Minister Spraw Zagranicznych wyjaśnił, że już po ratyfikacji Umowy przez Polskę
zostało przyjętych szereg zmian do tekstu Umowy wiążących Polskę i zmieniających
w istotny sposób jej treść. W celu ogłoszenia pełnego i aktualnego tekstu umowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystąpiło do Sekretarza Generalnego ONZ, pełniącego
funkcję depozytariusza Umowy, z prośbą o przekazanie niezbędnych dokumentów, po
otrzymaniu których zostanie sporzadzony uaktualniony tekst Umowy.

Wyniki kontroli funkcjonowania systemów szkolenia i egzaminowania kierowców,
wydawania praw jazdy i dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie analizy i oceny
działalności ośrodków szkolenia i egzaminowania kierowców oraz stacji kontroli pojazdów,
dopuszczających pojazdy do ruchu drogowego.
Celem kontroli było również dokonanie oceny działalności organów administracji
publicznej w zakresie: nadzoru nad sprawami związanymi ze szkoleniem kierowców
i dopuszczaniem pojazdów do ruchu; prawidłowości wydawania praw jazdy i dowodów
rejestracyjnych pojazdów oraz zabezpieczenia praw jazdy i dowodów rejestracyjnych przed
ich podrabianiem oraz kradzieżą blankietów.
Badania kontrolne przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki
Morskiej, 29 urzędach wojewódzkich, 46 urzędach rejonowych, 46 urzędach miast i gmin, 61
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stacjach kontroli pojazdów, 34 ośrodkach szkolenia kierowców, 26 wojewódzkich ośrodkach
egzaminowania.
Badania kontrolne objęły: 45% ośrodków egzaminowania kierowców, 10% ośrodków
szkolenia kierowców, 20% okręgowych stacji kontroli pojazdów, 12% stacji kontroli
technicznej pojazdów.

*

*
Wyniki kontroli wykazały generalnie złą sytuację w skontrolowanej dziedzinie.

Szkolenie na kursach nauki jazdy oraz egzaminowanie kierowców nie przygotowywało ich do
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Nierzetelnie wykonywano kontrolę stanu
technicznego pojazdów, wskutek czego dopuszczano do ruchu drogowego pojazdy
stwarzające zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się po drogach. Istotną przyczyną tych
nieprawidłowości

był

niewystarczający

nadzór

ze

strony

wojewodów,

a

także

nieaktualizowanie lub wydawanie z dużym opóźnieniem przez Ministra TiGM podstawowych
zarządzeń, programów i instrukcji dotyczących omawianej problematyki.

Najsłabiej działającym ogniwem w procesie nadawania uprawnień do kierowania
pojazdami, były ośrodki nauki jazdy. W co drugim z nich wydawano zaświadczenia
o ukończeniu kursu, mimo niepełnego zrealizowania programu szkolenia W co trzecim
ośrodku

rozpoczynano

część

praktyczną

szkolenia

bez

wymaganego

przepisami

przygotowania teoretycznego z zakresu techniki prowadzenia pojazdu i znajomości przepisów
ruchu drogowego.
W 15% skontrolowanych ośrodków nauki jazdy nie dostosowano wyposażenia
dodatkowego pojazdów szkolnych oraz placów manewrowych do wymogów stawianych
przepisami. Również sale wykładowe i pojazdy szkoleniowe w tych ośrodkach nie
odpowiadały wymogom prawa.
Równie niepokojącym było zatrudnianie w ośrodkach szkolenia, wykładowców
i instruktorów nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia i wymaganych uprawnień.
Wśród skontrolowanych w końcu 1996 r. przez Policję 1 542 osób prowadzących praktyczną
naukę jazdy po drogach publicznych 3% nie posiadało jakichkolwiek uprawnień.
Zdaniem Izby lepiej niż ośrodki szkolenia - przygotowane były do spełniania swych
funkcji ośrodki egzaminowania kierowców. Nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu
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polegały

na

nieprzygotowaniu

do

jazd

egzaminacyjnych

samochodów

(w

20%

skontrolowanych ośrodków), placów manewrowych (w 11%) lub też niezapewnieniu
właściwych pomieszczeń osobom oczekującym na egzaminowanie (w 8% ośrodków).
Istotnymi

mankamentami

w

pracy

ośrodków

egzaminacyjnych

było

także

niezabezpieczenie protokołów egzaminacyjnych przed zniszczeniem lub podrobieniem
(w 18% poddanych kontroli ośrodków), niewyznaczanie egzaminu w ciągu 30 dni od złożenia
dokumentów

(w

11%

ośrodków)

oraz

nierzetelne

prowadzenie

ewidencji

osób

zakwalifikowanych do egzaminu, co umożliwiało m.in. poddawanie egzaminom osób, które
nie ukończyły 17 lat lub odbyły kursy w ośrodkach szkolenia kierowców nie znajdujących się
w ewidencji wojewody (w 11% ośrodków).
Z kolei ustalenia dokonane w 61 stacjach kontroli pojazdów wskazywały, że 58 z nich
było niedostatecznie przygotowanych do wypełniania swych funkcji. Niepokojącym
zjawiskiem było niewykonywanie wszystkich wymaganych prawem czynności kontrolnych
w badanych pojazdach i mimo to dopuszczanie ich do ruchu drogowego. Sytuacja ta była
wynikiem niewyposażenia stacji we wszystkie niezbędne do przeprowadzania kontroli
przyrządy i urządzenia oraz używanie nieatestowanych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Ten wysoce niekorzystny stan pogłębiany był nierzetelnym wykonywaniem badań, w tym
nawet potwierdzaniem wykonania kontroli bez badania technicznego pojazdu.
Szczególnie groźnym zjawiskiem było dopuszczenie do ruchu niesprawnych
pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych i autobusów.
Stacje kontroli pojazdów nie były także organizacyjnie i technicznie przygotowane do
prowadzenia działalności. Nie spełniały one w szeregu przypadków wymagań dot. stanu
sanitarnego, wyposażenia kanałów i stanowisk przeglądowych w urządzenia umożliwiające
przeprowadzenie wszystkich czynności kontrolnych.
Co 5 ze skontrolowanych stacji prowadziła działalność bez upoważnienia wojewody.
Największe natężenie tego zjawiska miało miejsce na początku 1996 r.
Istotną przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarówno ośrodków szkolenia
i egzaminowania kierowców, jak też stacji kontroli pojazdów był niewystarczający nadzór
nad ich funkcjonowaniem ze strony wojewodów.
Przede wszystkim wojewodowie nie wykonywali kontroli w wymienionych
podmiotach, co prowadziło do nierespektowania prawa i poczucia bezkarności za wynikające
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z tego stanu skutki. Między innymi z tej przyczyny 20% skontrolowanych stacji kontroli
pojazdów prowadziło działalność bez wymaganego prawem upoważnienia wojewody.
Nie

były

także

przestrzegane

przez

wojewodów

obowiązki

wynikające

z rozporządzenia Ministra TiGM z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień
do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców, egzaminatorów oraz
w sprawie

szkolenia

i

egzaminowania

-

dotyczące

dokonywania

we

wszystkich

województwach oceny pracy egzaminatorów oraz egzekwowania zwrotu imiennych pieczątek
od osób, z którymi nie przedłużono umowy o przeprowadzanie egzaminów.
Z kolei podstawowymi przejawami braku nadzoru wojewodów nad stacjami kontroli
pojazdów - było wydawanie upoważnień stacjom, które nie spełniały wymagań technicznych
i organizacyjnych wymaganych przepisami, a także wydawanie upoważnień bez sprawdzenia
przygotowania stacji do kontroli pojazdów oraz nieegzekwowanie zwrotu pieczątek po
cofnięciu lub wygaśnięciu ważności upoważnienia.
Nieegzekwowanie zwrotu pieczątek sprzyjało zjawisku przerabiania lub podrabiania
zarówno praw jazdy, jak i dowodów rejestracyjnych pojazdów.
Wyniki kontroli wskazywały, że system wydawania praw jazdy i dowodów
rejestracyjnych był nieszczelny. Stwierdzono dwie zasadnicze przyczyny tego stanu. Po
pierwsze - używane dokumenty były łatwe do sfałszowania. Po drugie - pomieszczenia
w których przechowywano niewypełnione blankiety omawianych dokumentów, często
w ilościach znacznie przekraczających potrzeby, były niezabezpieczone przed włamaniem.
W rezultacie blankiety te były przedmiotem kradzieży oraz nielegalnego handlu i to wraz
z kompletami pieczęci służących do ich „legalizacji”.
Barierą sprawnego funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania kierowców
oraz dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego było nieaktualizowanie lub wydawanie
z dużym opóźnieniem przez Ministra TiGM podstawowych zarządzeń, programów i
instrukcji dotyczących omawianej problematyki, stosownie do zmian w aktach wyższego
rzędu. Dotyczyło to tak ważnych przepisów, jak: program szkolenia kursowego w zakresie
przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zarządzenie z 1995 r. w sprawie zakresu
i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów stosowanych przy
tym dokumentów, decyzja z 1996 r. dotycząca programu szkolenia dla pracowników stacji
kontroli

pojazdów

wykonujących

badania

instalacji

gazowych

zainstalowanych
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w samochodach, czy też zarządzenia z 1983 r. w sprawie szczegółowych przepisów
w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów.
W 3 skontrolowanych urzędach wojewódzkich stwierdzono również nieprawidłowe
wydatkowanie w 1994 r. środków pochodzących z opłat za egzaminy. Zamiast bowiem na
działalność związaną z egzaminowaniem, pieniądze te zgromadzone na rachunku środka
specjalnego wydatkowano na zakupy inwestycyjne. Było to działanie nielegalne, pozostające
w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r.
w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Negatywnie na sprawność omawianego systemu wpływały uchybienia w pracy
organów administracji publicznej dot. wydawania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych oraz
wycofywania pojazdów z ruchu drogowego. W co 3 ze skontrolowanych urzędów
stwierdzono wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych bez uzyskania niezbędnych,
wymaganych odpowiednimi przepisami danych dot. daty pierwszej rejestracji pojazdu,
dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, numerów silnika bądź nadwozia, kategorii
posiadanego dotychczas prawa jazdy lub kategorii prawa jazdy, o które wnioskodawca
wystąpił. Ponadto urzędy przy wydawaniu decyzji nie pobierały oświadczeń dotyczących
ewentualnego zatrzymania prawa jazdy lub orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
Z kolei w sprawach tego wymagających nie wydawano decyzji administracyjnych.
Dotyczyło to takich spraw, jak zatrzymanie prawa jazdy osobom ukaranym zakazem
prowadzenia pojazdów mechanicznych, skierowanie osób prowadzących pojazdy na
sprawdzenie kwalifikacji w razie wniosków złożonych przez Policję, zatrzymanie dowodu
rejestracyjnego w razie wycofania pojazdu z ruchu na stałe oraz nieuchylanie decyzji
o rejestracji pojazdu w przypadku wycofania go z ruchu.
Gros wyszczególnionych nieprawidłowości stwierdzono w urzędach gminnych, które
przejęły od organów rządowej administracji ogólnej zadania określone w ustawie prawo
o ruchu drogowym, lecz nie były do tego przygotowane organizacyjnie i kadrowo.
Odpowiedzialność za powyższy stan spoczywała także na kierownikach urzędów
rejonowych, bowiem nie sprawdzali oni (w co 4 ze skontrolowanych urzędów)
wywiązywania się gmin z przyjętych obowiązków i nie podejmowali w razie konieczności
działań usprawniających.
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W trakcie kontroli poważne nieprawidłowości stwierdzono w dopuszczaniu do ruchu
pojazdów uprzywilejowanych, używanych na podstawie zezwoleń wydawanych przez
wojewodów. Powszechnie - wbrew obowiązującym przepisom - wojewodowie nadawali
status pojazdów uprzywilejowanych samochodom będącym w dyspozycji

związków

zawodowych, partii politycznych, agencji ochrony, urzędów pocztowych, banków, osób
prywatnych

itp.

To negatywne

zjawisko

potęgowane

było

używaniem

pojazdów

uprzywilejowanych bez zezwoleń, w tym w celu unikania kontroli drogowej, a nawet
popełniania przestępstw. Spośród skontrolowanych przez Policję w latach 1995-1996 1 628
pojazdów używających sygnałów ostrzegawczych, w które wyposażone są pojazdy
uprzywilejowane, w 119 przypadkach kierowcy nie posiadali zezwolenia, a 199 pojazdów
było niewłaściwie wyposażonych i oznakowanych.
Nieprawidłowości stwierdzono także w działalności Komisji Weryfikacji kandydatów
na egzaminatorów, działającej przy Ministrze TiGM. Minister TiGM nie wydał wymaganej
prawem decyzji o podjęciu finansowania prac Komisji w formie środka specjalnego. Komisja
nierzetelnie dokumentowała swą działalność, co uniemożliwiało ustalenie zasadności
pobierania wynagrodzenia przez osoby uczestniczące w jej pracach. Ponadto w planie
finansowym na 1995 r. zawyżono stan środków obrotowych (w stosunku do normatywu) na
koncie środka specjalnego i nadwyżki nie odprowadzano do budżetu państwa.

*

*

*

Wyniki kontroli powinny być pomocne przy tworzeniu przepisów wykonawczych do
nowej ustawy prawo o ruchu drogowym, szczególnie zaś rozporządzeń Ministra TiGM
w takich sprawach, jak:
• szczegółowe wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania
techniczne, wzory dokumentów związanych z uzyskaniem upoważnienia do ich
przeprowadzania oraz wzór upoważnienia,
• szczegółowe wymagania w stosunku do diagnostów, programu szkolenia i wzorów
dokumentów związanych z uzyskaniem uprawnienia do wykonywania badań,
• zakres i sposób prowadzenia badań technicznych pojazdów oraz wzory dokumentów przy
tym stosowanych,
• warunki i tryb rejestracji pojazdów, wzory dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych
oraz innych tablic i oznakowań, w które zaopatruje się pojazd,
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• warunki i tryb prowadzenia centralnej ewidencji właścicieli i posiadaczy pojazdów,
• szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z wydawaniem uprawnień do
kierowania oraz wzory dokumentów w tych sprawach,
• wzory dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także ich opis.
Ustalenia kontroli uzasadniały również podjęcie przez administrację rządową działań
zmierzających do:
• Zaktualizowania przez Ministra TiGM „Programu szkolenia kursowego w zakresie
przeprowadzania badań technicznych pojazdów”.
• Wydania przez Ministra TiGM decyzji o podjęciu finansowania działalności Komisji
Weryfikacyjnej w formie środka specjalnego i opracowania nowych zasad funkcjonowania tej
Komisji.
• Wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń blankietów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
przed możliwością ich kradzieży i fałszowania.
• Określenia zasad zamawiania blankietów dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
uniemożliwiających nadmierne gromadzenie tych dokumentów przez wydające je urzędy.
• Wprowadzenia zarówno przez Ministra TiGM, jak i wojewodów nadzoru nad jednostkami
realizującymi zadania w zakresie funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania
kierowców, wydawania praw jazdy i dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, w tym
poprzez przeprowadzanie bezpośrednich kontroli.

*

*

*

*

Realizując wnioski pokontrolne Minister Transportu i Gospodarki Morskiej
poinformował o następujących działaniach:
• podjęto czynności mające na celu zaktualizowanie programu szkolenia kursowego w zakresie
przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Przewidywany termin zakończenia prac - do
dnia 31 marca 1997 r,
• podjęto prace nad projektem zarządzenia w sprawie szczegółowych przepisów w zakresie
rejestracji i ewidencji pojazdów i ewidencji motorowerów. Zarządzenie to przygotowane jest
stosownie do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym i zostanie wprowadzone po
przyjęciu nowelizacji ustawy przez Sejm,
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• uruchomiono procedurę legislacyjną związaną z wydaniem decyzji o podjęciu finansowania
działalności Komisji Weryfikacyjnej w formie środka specjalnego, jak również nowego
regulaminu funkcjonowania tej komisji.
W wyniku realizacji

wniosków pokontrolnych wojewodowie cofnęli lub nie

przedłużyli uprawnień 15 stacjom kontroli pojazdów oraz ograniczyli zakres upoważnień
dalszym 5 stacjom. Cofnęli również upoważnienia 22 diagnostom, w tym nierzetelnie
wykonującym badania techniczne pojazdów. Karami

służbowymi ukaranych zostało

3 diagnostów.

Wyniki kontroli zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa i klientów

w Polskiej

Telefonii Komórkowej Centertel Spółka z o.o.
Kontrola została przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK. Celem kontroli było
dokonanie oceny prawidłowości i skuteczności prawnych zabezpieczeń interesów Skarbu
Państwa, udziałowców i klientów przez PTK Centertel oraz wypełniania warunków
udzielonego przez Ministra Łączności zezwolenia, na świadczenie usług w zakresie telefonii
komórkowej, a także przestrzegania przepisów prawa o łączności.
Badaniami kontrolnymi objęto działalność Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel
Spółka z o.o., Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna oraz Ministerstwa Łączności.

*

*
Zdaniem NIK, pozytywnie ocenić należy działalność PTK Centertel w latach 1992-

1996 mającą na celu przyspieszenie rozwoju i unowocześnienie telekomunikacji w Polsce.
Jednak za negatywne Izba uznała niedostateczne zabezpieczenie interesów polskiego
udziałowca spółki, budżetu państwa i abonentów telefonicznych w procesie tworzenia, a także
działalności PTK Centertel. Stwierdzono także nielegalne eksploatowanie przez PTK
Centertel szeregu urządzeń sieci telekomunikacyjnej, a także brak homologacji na urządzenia
radiowe. Również jakość usług telefonicznych świadczonych przez PTK Centertel i TP S.A.
nie była zadowalająca.
Ministerstwo Łączności i TP S.A., współuczestnicząc z podmiotami zagranicznymi
w realizacji przedsięwzięcia, którego celem było zbudowanie, a następnie eksploatowanie
ruchomej sieci telekomunikacyjnej o strukturze komórkowej NMT 450, w niedostatecznym
stopniu zabezpieczały interes gospodarczy państwa, a także abonentów telefonicznych.
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W szczególności Minister Łączności nie wykorzystał możliwości stworzenia, przy
udziale firm i kapitału zagranicznego, silnej krajowej bazy przemysłowej dla technologii
komórkowej,

która

zapewniłaby

możliwość

budowania

i

operowania

zarówno

współczesnymi, jak i przyszłymi generacjami urządzeń telefonii komórkowej.
Ministerstwo Łączności również w niedostateczny sposób nadzorowało przebieg
procesu tworzenia spółki PTK Centertel. Skutkowało to między innymi działaniami
niezgodnymi z obowiązującym prawem, a także niewłaściwym zabezpieczeniem interesów
polskiego udziałowca.
Stwierdzono m.in., że przetarg na współudziałowca zagranicznego w PTK Centertel
wygrało konsorcjum firm: France Telecom z Francji i American Information Technologies
Corporation - Ameritech z USA. Natomiast umowę spółki zawarto z innymi firmami, nie
uczestniczącymi w przetargu: France Telecom Mobiles International z Francji i Ameritech
International z USA, które zostały wskazane przez zwycięzców przetargu. Ponadto umowę
w imieniu firmy amerykańskiej podpisała osoba, która nie posiadała pełnomocnictwa do
reprezentowania ww. firmy. Obowiązek ten wynikał z art. 99 § 1 kodeksu cywilnego. Polska
Poczta Telegraf i Telefon, organizator przetargu i Ministerstwo Łączności nie posiadały
takich informacji o zagranicznych udziałowcach PTK Centertel, jak np. status prawny,
sytuacja majątkowa i finansowa, rodzaj prowadzonej działalności w kraju pochodzenia.
Dopuszczono do zawarcia umowy spółki, w której podmiotowi polskiemu, który objął
51% udziałów, nie zagwarantowano odpowiedniej reprezentacji w Zarządzie, a tym samym
wpływu na jego działalność.
Niekorzystny podział kompetencji i odpowiedzialności za zarządzanie Spółką
powodował wyłączenie strony polskiej z możliwości decydowania w szeregu istotnych
kwestiach dotyczących funkcjonowania Spółki oraz zabezpieczenia interesów abonentów.
Zarząd PTK Centertel zawarł z udziałowcami zagranicznymi niekorzystną dla Spółki
umowę o „pomocy technicznej i w zarządzaniu”. Konsekwencją tego było ponoszenie przez
Spółkę znacznych wydatków finansowych na rzecz zagranicznych udziałowców, tj. FTMI
oraz AI i zatrudnianych przez nich firm zagranicznych, za świadczone usługi. Wysokość
opłaty ustalono jako procentowy udział od uzyskiwanych przez Spółkę przychodów. Płacono
w oderwaniu od rzeczywiście wykonanych prac, ich zakresu i wartości rynkowej oraz bez
kontrolowania przez TP S.A. zasadności wydatków. W latach 1992 - 1994 Spółka wypłaciła
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z tego tytułu kwotę co najmniej 14 mln dolarów USA, a więc kwotę większą od wniesionych
udziałów do kapitału zakładowego Spółki przez zagranicznych udziałowców.
Spółka nie posiadała w latach 1992 - 1994 zakładowego planu kont odpowiadającego
wymaganiom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie
prowadzenia rachunkowości. W sposób niekompletny prowadzone były w Spółce zapisy
w dokumentach księgowych, a koszty za usługi konsultingowe ponoszono bez podstawy
prawnej, tj. bez zawarcia stosownych umów.
Stwierdzono, iż w wyniku zmiany umowy "o połączeniach" zawartej w dniu
17.12.1991 r. pomiędzy Polską Pocztą Telegraf i Telefon, a PTK Centertel (przy czym PPTT
nie była upoważniona do jej zawarcia) dokonanej przez TP S.A. w dniu 17 grudnia 1993 r., tj.
po dwóch latach jej stosowania, Spółka TP S.A. w latach 1994 - I półrocze 1996 poniosła
szkodę finansową w wysokości 169,3 mln zł. Z mocy ww. umowy, TP S.A. otrzymywała
bowiem od PTK Centertel za ruch telefoniczny z sieci ruchomej do sieci stacjonarnej
zaledwie 10 % wpływów od rozliczanych rozmów. Natomiast PTK Centertel otrzymywała
około 80 % wpływów za ruch od sieci stacjonarnej do ruchomej. W rezultacie wpływy PTK
Centertel były 5,7 razy większe od TP S.A. Powyższe wynikało z przyjęcia zasady, iż przy
inicjowaniu rozmów przez abonentów PTK Centertel do abonentów TP S.A., za każdą
minutę rozmowy PTK Centertel płacić będzie TP S.A. kwotę 7,5 krotnie niższą od kwoty
płaconej przez TP S.A. za rozmowy inicjowane przez abonentów sieci stacjonarnej.
W latach 1992 - 1993 TP S.A. dokonywała rozliczeń za telefoniczny ruch
międzysieciowy z PTK Centertel bez otrzymywania wykazów zarejestrowanych połączeń.
Natomiast w kolejnych latach faktury wystawiane zarówno przez TP S.A., jak i PTK
Centertel były sporządzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami.
W całym okresie objętym kontrolą TP S.A., udostępniając swoją sieć PTK Centertel,
nie posiadała niezbędnego wyposażenia technicznego do rejestracji czasu płatnych połączeń
telefonicznych generowanych z sieci ruchomej do stacjonarnej. W tej sytuacji TP S.A.
korzystała w tym zakresie, poczynając od 1994 r. wyłącznie z danych przekazywanych przez
PTK Centertel. Uniemożliwiało to merytoryczną kontrolę prawidłowości wzajemnych
rozliczeń finansowych pomiędzy omawianymi podmiotami gospodarczymi.
Od momentu powołania Spółki PTK Centertel, TP S.A. nie uczestniczyła w procesie
projektowania i uruchamiania systemu rejestracji połączeń w ruchu telefonicznym
międzysieciowym pomiędzy obydwoma operatorami, w oparciu o który dokonywane były
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rozliczenia za ten ruch. Dokonywane przez TP S.A. próby rejestracji omawianych połączeń
wykazywały istotne różnice, na niekorzyść Spółki w porównaniu z danymi przekazywanymi
przez PTK Centertel. Pomimo tego nie podjęto działań w celu wyjaśnienia tego problemu.
Polska Telefonia Komórkowa Centertel, w okresie objętym kontrolą, nielegalnie
eksploatowała szereg urządzeń sieci radiokomunikacyjnej. Między innymi stwierdzono, że
w latach 1992 - I półrocze 1996 r. PTK Centertel budowała sieć telefonii komórkowej, tj.
urządzenia stacji bazowych i urządzenia linii radiowych bez uzyskania wymaganych ustawą
o łączności zezwoleń. Z reguły z wnioskami o uzyskanie zezwoleń występowano dopiero po
zainstalowaniu i uruchomieniu urządzeń.
W styczniu 1996 r. funkcjonowało 291 stacji bazowych w tym 127 (43,6%) bez
zezwoleń, z tego 87 (68,5%) uruchomiono nawet przed złożeniem w Państwowej Agencji
Radiokomunikacyjnej wniosków o wydanie zezwoleń. Według stanu na 24 kwietnia 1996 r.
na stacjach bazowych zainstalowano 413 nadajników z czego 136 (33%) pracowało na
obiektach nie posiadających zezwoleń, przy czym 7 na stacjach, które były eksploatowane od
1993 r., a 17 na stacjach używanych bez zezwoleń od 1994 r. Postępowanie powyższe było
naruszeniem przepisów rozdziału 2 ustawy o łączności dot. zasad prowadzenia działalności
w dziedzinie telekomunikacji. Nie spotkało się to jednakże z reakcją przewidzianą prawem,
ze strony Ministra Łączności i jego organów.
Minister Łączności nie egzekwował również od PTK Centertel przedkładania mu
projektów technicznych i planów zagospodarowania częstotliwości. Uniemożliwiało to
Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej prowadzenie międzynarodowej koordynacji
częstotliwości

radiowych

zgodnie

z

postanowieniami

Międzynarodowej

Unii

Telekomunikacyjnej (ITU).
Polska Telefonia Komórkowa Centertel nie respektowała także zarządzeń Ministra
Łączności zobowiązujących ją do przedkładania pełnych danych dotyczących ewidencji sieci,
linii i urządzeń telekomunikacyjnych. W rezultacie Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna
w latach 1992 - I półrocze 1996 r.

nie pobierała za ich używanie opłat w wysokości

wynikającej z rozporządzeń Ministra Łączności.
Pomimo funkcjonowania od 5 lat, PTK Centertel nie posiadała na eksploatowane
urządzenia radiowe świadectwa homologacji. Było to działanie nielegalne, bowiem niezgodne
z zasadami prowadzenia działalności w dziedzinie telekomunikacji określonymi w art. 7
ustawy o łączności. Wynikało to m.in. z niewywiązywania się PTK Centertel z obowiązku
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udostępnienia Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej przyrządów niezbędnych do badań
homologacyjnych.

Wynikał

on

z

postanowienia

zawartego

w

zezwoleniu

telekomunikacyjnym Nr 011/91 z dnia 18 grudnia 1991 r.
Minister Łączności, w swoich decyzjach niekonsekwentnie kwalifikował usługi
świadczone przez PTK Centertel. Było to niekorzystne dla Spółki, a także abonentów
w przypadku dochodzenia swoich praw.
Minister Łączności nie egzekwował od PTK Centertel obowiązku, wynikającego
z postanowień zezwolenia telekomunikacyjnego, dot. informowania go o wysokości opłat za
świadczone usługi w zakresie telefonii komórkowej. W skontrolowanym bowiem okresie
PTK Centertel wprowadziła 44 nowe cenniki, zaś Ministrowi Łączności przekazano tylko 3
z nich.
Rozwój bazy techniczno-eksploatacyjnej, zarówno sieci stacjonarnej i ruchomej, nie
nadążał za przyrostem liczby abonentów. Powodowało to niezadowalającą jakość usług
telefonicznych świadczonych przez obu operatorów sieci telekomunikacyjnych. Według
badań PTK Centertel i TP S.A. inicjowane w latach 1993 - 1996 połączenia telefoniczne
przez abonentów obu sieci w 50% nie dochodziły do realizacji.

*

*

*

Zdaniem NIK, niezbędne było podjęcie przez Ministra Łączności realizacji
następujących wniosków:
• wiązanie, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23 października 1991 r., decyzji dopuszczenia
podmiotu zagranicznego do budowy i eksploatacji sieci telefonii komórkowej, z obowiązkiem
partycypowania w rozwoju krajowego przemysłu teletechnicznego w dziedzinie techniki i
technologii komórkowej,
• wyegzekwowanie od PTK Centertel działalności zgodnej zarówno z wymogami ustawy
o łączności jak i zezwolenia telekomunikacyjnego, poprzez skuteczne sprawowanie przez
PITiP i PAR kontroli nad działalnością PTK Centertel,
• doprowadzenie przez właściwe organy Ministra Łączności do wyegzekwowania uszczupleń
finansowych poniesionych przez budżet państwa

w latach 1992 - 1996 z powodu

nienależytego wywiązywania się przez PTK Centertel z obowiązku wnoszenia opłat od
eksploatowanych urządzeń stacji bazowych i linii radiowych,
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• ustalenie jednolitego i zgodnego z ustawą o łączności kwalifikowania charakteru usług
świadczonych przez PTK Centertel w zakresie telefonii komórkowej NMT 450.
Ponadto Minister Łączności powinien:
• zobowiązać Zarząd TP S.A. do renegocjacji umowy o

połączeniach zawartej

z PTK

Centertel w kierunku określenia współpracy na warunkach zabezpieczających interes: stron,
budżetu państwa i abonentów telefonicznych,
• dokonać analizy wykonywania obowiązków

przez Zarząd TP S.A. oraz

osoby

reprezentujące w Radzie Nadzorczej PTK Centertel interesy TP S.A. i wyciągnąć stosowne
wnioski.
Wyniki kontroli dały podstawę do wniesienia przez NIK trzech wniosków o podjęcie
czynności procesowych przez organy Prokuratury i jednego wniosku do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowania administracyjnego.

*

*

*

*

W odpowiedzi nt. realizacji wniosków Zarząd Polskiej Telefonii Komórkowej
Centertel powiadomił, we wstępnej odpowiedzi, że przyspieszono kierowanie wniosków
w celu wydania decyzji na eksploatację stacji bazowych. Pozwoliło to na ograniczenie liczby
nielegalnie działających tego rodzaju urządzeń.
W zakresie realizacji pozostałych wniosków Zarząd poinformował, że TP S.A. podjęła
działania, zmierzające do zapewnienia uczestnictwa TP S.A. w spółce PTK Centertel
adekwatnego

do

posiadanego

większościowego

udziału

kapitałowego

(51%).

Do

najważniejszych rozwiązań należy zaliczyć:
• zawieszenie

w

odpowiedzialnego

czynnościach

służbowych

Dyrektora

Generalnego

PTK

Centertel

m.in. za udostępnienie firmie EDS danych osobowych o klientach

korzystających z usług, umożliwienie udziału w pracach Zarządu PTK Centertel
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
• rozwiązanie umowy o połączeniach w trybie wypowiedzenia i przygotowanie do stosowania
(uzgodnionych) innych zasad połączeń międzyoperatorskich,
• wzmocnienie pozycji TP S.A. w PTK Centertel poprzez zawarcie umowy o kupno udziałów
firmy Ameritech International.
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Wyniki kontroli działalności Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej
„Poczta Polska” na terenie Dolnego Śląska w latach 1995-1996
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było dokonanie oceny
wykonywania przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Poczta Polska”
usług pocztowych świadczonych na terenie województw: jeleniogórskiego, legnickiego,
wałbrzyskiego i wrocławskiego, a także efektywności wdrażania nowych usług i technologii
poprawiających bezpieczeństwo i terminowość obrotu przesyłek i wartości pieniężnych oraz
powszechną dostępność i jakość tych usług.
Kontrolę przeprowadzono w Dyrekcji Okręgowej Poczty we Wrocławiu (DOP),
5 podległych jej rejonowych urzędach poczty i 47 urzędach pocztowych (UP) działających na
terenie skontrolowanych rejonów oraz Urząd Przewozu Poczty (UPP).

*

*
Zadania związane z wykonywaniem usług pocztowych o charakterze powszechnym na

terenie Dolnego Śląska wykonywane były na ogół poprawnie. Nie zawsze jednak usługi
pocztowe świadczono w zadowalających klientów warunkach. Różna była także dostępność
do usług pocztowych dla klientów. Nie w pełni zachowane było ponadto bezpieczeństwo
urzędów pocztowych, personelu i obrotu pocztowego.
Za

dynamicznym

ilościowym

wzrostem

w

latach

1995-1996

większości

podstawowych rodzajów usług pocztowych i finansowych nie nadążał w pełni rozwój sieci
placówek pocztowych. Wzrost ilości urzędów z 604 do 608 (0,7 %) nie spowodował zmian
w dostępności ludności do usług pocztowych. Wskaźniki charakteryzujące tę dostępność
były bowiem zróżnicowane i nie osiągnęły jeszcze pożądanych wartości normatywnych.
Odnosiło się to m.in. do średniego obszaru obsługiwanego przez jedną placówkę pocztową,
gdzie przy normatywie 3 km2 w miastach i 30 km2 na wsi obszar ten wynosił odpowiednio:
6,6 km2 i 53,8 km2. Nie dotrzymano także normatywu w odniesieniu do średniej liczby
mieszkańców przypadających na 1 okienko pocztowe. W miastach przypadło bowiem 2251
mieszkańców, a na wsi 2331, przy normatywie - po 2000.
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Niezadowalający był stan techniczny budynków mieszczących urzędy pocztowe. Na
koniec 1996 r. według rozeznania Okręgu, remontów i modernizacji wymagały bowiem 233
(38,3%) urzędy, z tego także 33 z 47 skontrolowanych. Przejawiało się to m.in.
w zabrudzonych i popękanych ścianach i sufitach oraz złuszczonych powłokach malarskich
sal operacyjnych, pomieszczeń kasowych, socjalnych i klatek schodowych. Występowały też
uszkodzenia wykładzin podłogowych i ubytki w posadzkach. Stan ten wynikał głównie
z niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na remonty. Przykładowo
w 1996 r. przeznaczono na ten cel 7,8 mln zł, przy zbilansowanych potrzebach - 13,4 mln zł.
Problem potrzeb remontowych i konserwacyjnych wyostrzony został dodatkowo w 1997 roku
na skutek lipcowej powodzi. Szkody wyrządzone przez powódź oszacowano bowiem na
ponad 6 mln zł.
Z gospodarką remontową wiązała się także kwestia przystosowania obiektów
pocztowych do obsługi osób niepełnosprawnych. Wymogi te w pełni lub częściowo spełniało
jedynie 9 (18,7 %) skontrolowanych urzędów. Szczególnie uciążliwy w korzystaniu z usług
pocztowych przez osoby niepełnosprawne był brak podjazdów dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich.
Niski był stopień automatyzacji i informatyzacji urzędów pocztowych. Placówki
nie dysponowały automatycznymi rozdzielczymi maszynami listowymi bądź paczkowymi.
Niewystarczające było wyposażenie urzędów pocztowych w produkty tzw. małej
mechanizacji (systemy kopertujące, stemplownice elektryczne, maszyny do liczenia bilonu
i banknotów itd.). Powoli przebiegała zapoczątkowana w końcu 1995 r. informatyzacja
placówek. W rezultacie na koniec 1996 r. zinformatyzowane było - 36 urzędów pocztowych
(6 % istniejących). Dokonano tego w drodze kosztownego leasingu operacyjnego
zobowiązującego dodatkowo Pocztę do zwrotu sprzętu po zakończeniu okresu leasingu. Stąd
też - niecelowym jest kontynuowanie informatyzacji urzędów pocztowych wyłącznie
w formie leasingowej. W skali Okręgu wysokość rat leasingowych zamknęła się bowiem na
koniec czerwca br. kwotą 6,3 mln zł, co przewyższało o 69,3% wartość sprzętu będącego
przedmiotem umowy leasingu.
Nie w pełni zachowane było bezpieczeństwo urzędów pocztowych, personelu i obrotu
pocztowego. Nie wypełniono tym samym w całym zakresie obowiązków statutowych.
Wyrażało się to m.in. w braku wyposażenia urzędów w instalacje alarmowe i podłączeniu
tych instalacji do systemów alarmowych policji i straży pocztowej. Ze skontrolowanych
urzędów pocztowych instalacje alarmowe posiadało 43 (89%), z tego instalacje tylko 16
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placówek podłączone były z odnośnymi służbami interwencyjnymi, co nie zawsze okazywało
się być zabezpieczeniem wystarczającym i skutecznym. Wystąpiły bowiem przypadki
niedostatecznej sprawności zainstalowanych systemów alarmowych, a także braku lub
opóźnionej reakcji wymienionych służb po próbnym uruchomieniu alarmu. Na 40
skontrolowanych urzędów pocztowych ze służbą doręczeń w 16 odnotowano przypadki,
że listonosze nie posiadali wymaganych jako minimum środków ochrony osobistej, jak
dźwiękowego sygnalizatora alarmu i gazowego miotacza pieprzu. W zakresie samoobrony nie
przeszkolono jeszcze wszystkich pracowników narażonych na możliwość ewentualnego
napadu. W Okręgu takich szkoleń nie odbyło bowiem nadal m.in. 60% zatrudnionych
listonoszy.
Stwierdzono

przypadki

nierzetelności

w

opróżnianiu

nadawczych

skrzynek

pocztowych. Wprawdzie poprawie uległa terminowość listów kontrolnych, aczkolwiek nie
osiągnięto jeszcze pożądanego wskaźnika terminowości przebiegu dla 97% nadanych
przesyłek listowych w pierwszym dniu po nadaniu. Niezadowalająca była natomiast
skuteczność doręczeń paczek bezpośrednio do adresata. Między innymi z tych względów
część tych usług przejmowały podmioty konkurencyjne.
Niegospodarne
przegródek

było wykorzystanie ponad 12,5 tys. szt. skrytek i 1,7 tys. szt.

pocztowych

w

urzędach.

Bezpośrednią

przyczyną

powyższego

było

wprowadzenie przez Dyrektora Poczty Polskiej w marcu br. nowych zasad i warunków
korzystania

ze

skrytek i przegródek pocztowych oraz zwiększenie odpłatności za nie.

W latach 1995-1996 stopień ich wykorzystania przekraczał jeszcze 70%. Jednakże na
koniec I półrocza 1997 r. wykorzystywanych było już tylko 48% skrytek i 36% przegródek
pocztowych, a spadek zainteresowania tą formą usługi miał miejsce we wszystkich
skontrolowanych jednostkach DOP we Wrocławiu.
Nie zawsze prawidłowe było funkcjonowanie kontrolowanych placówek pocztowych.
Wynikało ono po części z niewystarczającego nadzoru nad pracą służb okienkowej i
doręczeń, a także z nierzetelnego wykonywania obowiązków służbowych przez
pracowników. Odnosiło się to do wszystkich skontrolowanych urzędów pocztowych w
różnym stopniu i zakresie. W przypadku służby okienkowej dopuszczano m.in. do
nieczytelności odcisków datowników na przesyłkach, nieprawidłowego umieszczania na
nich nalepki „R”, przyjmowania bez zastrzeżeń przesyłek z zaniżoną opłatą, opóźnionego
przekazywania wpłat na konta bankowe adresatów, niewłaściwego prowadzenia i rozliczania
kas operacyjnych i raportów kasowych, braku identyfikatorów osobistych personelu. W
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służbie doręczeń stwierdzono nieprzestrzeganie zasad awizowania i doręczania przesyłek
rejestrowanych, druków bezadresowych, nieprawidłowego kwitowania i rozliczania kwot
przekazów pocztowych i nieegzekwowania obowiązku posiadania w sprzedaży przez
listonoszy znaczków pocztowych, a także noszenia kompletnego umundurowania. Niezgodnie
z Regulaminem korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym, informowano
klientów o warunkach funkcjonowania urzędów pocztowych. Nie we wszystkich bowiem
skontrolowanych placówkach były publikowane na okienkach pocztowych i tablicach
ogłoszeń informacje dotyczące m.in. zakresu świadczonych usług, godzin pracy i przerw
okienek, odpowiedzialności Poczty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
Za dopuszczenie do nieprawidłowości stwierdzonych w skontrolowanych jednostkach,
dyrektorzy rejonowych urzędów pocztowych oraz naczelnicy urzędów pocztowych wobec
135 pracowników zastosowali sankcje dyscyplinarne i służbowe. Ponadto w Rejonowym
Urzędzie Poczty Wrocław "Miasto" ujawnione zostały fakty uzasadniające podejrzenie
popełnienia przestępstwa przez głównego księgowego z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości w zakresie nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
i sprawozdawczości finansowej, o czym poinformowano Prokuraturę Rejonową Wrocław
"Stare Miasto".
Nie w pełni realizowana była działalność kontrolna przez służby kontroli
wewnętrznej. Szczególnie odnosiło się to do nieprzeprowadzania z wymaganą częstotliwością
co najmniej raz na dwa lata kontroli kompleksowych, mimo że w 1996 r. w porównaniu do
roku poprzedniego liczba tych kontroli uległa zwiększeniu. I tak w 1995 r. na 563 jednostki
organizacyjne podlegające w Okręgu kontroli, kontrolą kompleksową objęto 178, a w 1996 r.
z 587 jednostek - 247. Wyniki przeprowadzonych kontroli kompleksowych w 1996 r.
w stosunku do 1995 r. wskazują na zmniejszenie się liczby urzędów, które uzyskały ocenę
dobrą lub bardzo dobrą, odpowiednio o 21,6% i 81,8% i zwiększenie się liczby jednostek
z oceną zadowalającą o 48,1% i negatywną o 11,7%.
Nieprawidłowości

w przyjmowaniu, opracowywaniu i doręczaniu przesyłek

pocztowych i wykonywaniu usług finansowych oraz niedostatki w nadzorze i kontroli
skutkowały wnoszeniem skarg i wniosków przez klientów Poczty. W 1996 r. Okręg i
podległe jednostki organizacyjne rozpatrzyły ogółem 803 skargi i wnioski, tj. o 272 mniej niż
w 1995 r. Z ogólnej liczby 1878 skarg i wniosków 1774 (94,5%) dotyczyło tematyki
pocztowej, głównie zbyt długiego oczekiwania w kolejce, niewłaściwej pracy służby
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okienkowej i obsługi doręczycielskiej, uszkodzeń, ubytków

i

zaginięć

przesyłek.

Pozytywnie, we własnym zakresie, załatwiono 763 (40,6%) skargi i wnioski.
W 1996 r. wzrosła w porównaniu do 1995 roku liczba wniesionych reklamacji na
działalność Poczty z 7.967 do 17.532, tj. o 120%. Zmniejszył się natomiast wskaźnik
reklamacji uzasadnionych z 13,3% do 6,6%. Najwięcej reklamacji uznanych za zasadne
dotyczyło przede wszystkim zaginięcia przesyłek.
Niekorzystnym zjawiskiem był w 1996 r. ilościowy wzrost (o 135 szt., tj. 10,6%)
liczby ujemnych przejawów ogółem (nieprawidłowości w służbie pocztowej). Nie zawsze był
on uzasadniony dynamiką wzrostu poszczególnych rodzajów usług. Wprawdzie ilościowy
wzrost

ujemnych

przejawów

nie

spowodował

pogorszenia

ogólnego

wskaźnika

bezpieczeństwa obrotu pocztowego w Okręgu (ilość nieprawidłowości przypadających na
każde 100 tys. wykonanych usług), który za 1996 r. wyniósł 1,77, to jednak znacząco wzrosła
wysokość odszkodowań wypłaconych klientom z tego tytułu. W I grupie ujemnych
przejawów (zaginięcia, uszkodzenia, ubytki przesyłek) odnotowano bowiem ponad 30%
wzrost odszkodowań do kwoty 91,2 tys. zł, przy znikomej skuteczności wykrywania
sprawców tych nadużyć, a w II grupie wzrost ujemnych przejawów (sprzeniewierzenia
pieniężne) wzrósł aż o 156,6%, tj. do kwoty 24,9 tys. zł.
Dyrekcja Okręgowa Poczty we Wrocławiu nie zdołała uzyskać pozytywnych
wyników ekonomicznych. Jej działalność gospodarcza zakończyła się bowiem wynikiem
ujemnym. W 1995 r. odnotowano straty w wysokości 3,0 mln zł, a w 1996 r. - 1,6 mln zł,
które wpłynęły niekorzystnie na wskaźniki rentowności majątku, kapitału własnego i
sprzedaży. Zasadniczą przyczyną ujemnego wyniku finansowego był wzrost kosztów, brak
rentowności części usług pocztowych, niepełna realizacja planu przychodów z działalności
podstawowej i spadek ilościowy niektórych usług wpływający na przychody za nie, np. za
paczki z podaną wartością i listy wartościowe. Tylko część podległych jednostek świadczyła
usługi w zakresie samochodowej obsługi utargów i konwojowania dowozu wartości
pieniężnych. Pozytywny wpływ na finanse Okręgu Poczty mogłoby mieć utworzenie we
Wrocławiu Oddziału Banku Pocztowego. Jego istnienie spowodowałoby nie tylko
zmniejszenie kosztów własnej obsługi bankowej (za 1996 r. koszty tych usług w innych
bankach wyniosły ponad 5,7 mln zł), ale także pozwoliłoby na czerpanie przez Pocztę
dodatkowych korzyści z prowadzonej działalności bankowej i testowanie nowoczesnych
systemów obrotu bezgotówkowego.
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Korzystnym rozwiązaniem okazało się natomiast utworzenie w 1996 r. w komórkach
marketingowych Okręgu, służb sprzedaży usług pocztowych, których działalność w II
półroczu 1996 r. przyniosła przychód w wysokości 276,2 tys. zł.
Poczta Polska nie spełniała oczekiwań klientów, co do jakości świadczonych usług,
jak też co do prowadzenia usług uzupełniających. Pogląd taki wyrażali klienci objęci przez
NIK badaniami ankietowymi. Klienci zinstytucjonalizowani w 69,3% zgłosili bowiem uwagi
i zastrzeżenia do pracy Poczty, które sprowadzały się w szczególności w 48,9% do zbyt
wysokich ich zdaniem opłat za korzystanie ze skredytowanej formy opłaty za listy polecone
oraz za udostępnianie skrytek pocztowych, w 35,5% do ilości czynnych okienek pocztowych,
po 20,0% do czasu pracy urzędów pocztowych i do terminowości doręczania korespondencji,
po 13,3% do braku zwrotnych potwierdzeń odbioru przesyłek i do obrotu pieniężnego.
Zwracano też uwagę na ograniczoną możliwość zakupu znaczków pocztowych poza siecią
placówek

pocztowych

oraz

wykonywania

telekomunikacyjnych, do których klienci byli

w

obiektach

pocztowych

usług

tradycyjnie przyzwyczajeni, a także

uregulowania należności za usługę w nowoczesnych bezgotówkowych formach płatności
(czeki, karty kredytowe i płatnicze). Nie wszystkie duże, centralnie położone miejskie urzędy
pocztowe świadczyły usługę wymiany walut, pozwalającą osobom posiadającym jedynie
walutę obcą na regulowanie należności pocztowych, a samej Poczcie na czerpanie
dodatkowych zysków z obrotu walutą.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowano wnioski do:
Dyrektora Poczty Polskiej o:
• stworzenie odpowiednich warunków organizacyjno-finansowych dla poprawy rentowności
Poczty, a także dla rozwoju na terenie Dolnego Śląska sieci placówek pocztowych, z
jednoczesnym wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt i urządzenia wpływające na
dostępność, sprawność i jakość świadczonych usług;
• rozważenie celowości ekonomicznej utrzymywania wysokich opłat za korzystanie ze skrytek
i przegródek pocztowych wobec zaobserwowanego regresu tej formy usługi;
• wprowadzenie konkurencyjnych warunków świadczenia usług pocztowych w zakresie
przesyłu paczek, poprzez likwidację ograniczeń wagowych i gabarytowych oraz wzbogacenie
form odbioru i dostarczania paczek;
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• rozważenie nowelizacji regulaminu korzystania z usług pocztowych o charakterze
powszechnym, wprowadzonego zarządzeniem nr 97 z 5 listopada 1996 r., w części
odnoszącej się do form bezgotówkowego uiszczania opłat za usługi w placówkach
pocztowych, w celu uproszczenia warunków korzystania z tej formy zapłaty, zwłaszcza w
odniesieniu do klientów indywidualnych;
• doprowadzenie do uruchomienia na terenie Dolnego Śląska Oddziału Banku Pocztowego dla
zminimalizowania dotychczas ponoszonych kosztów obsługi bankowej przez Dyrekcję
Okręgu Poczty we Wrocławiu;
• opracowanie

docelowego,

modelowego

programu

informatyzacji

Poczty

Polskiej,

ze szczególnym uwzględnieniem w nim placówek pocztowych.
Dyrektora Okręgu Poczty we Wrocławiu o:
• zapewnienie terminowej realizacji przez podległe jednostki organizacyjne przyjętych
programów rozwoju sieci pocztowej na lata 1995-2000 oraz podjęcie dalszych działań dla
sukcesywnej likwidacji dysproporcji w dostępności obywateli do usług pocztowych i
osiągnięcia pożądanych wskaźników w tym zakresie na terenie Dolnego Śląska, m.in.
poprzez tworzenie agencji działających w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego;
• wyegzekwowanie

od

podległych jednostek obowiązków w zakresie dokonywania

z częstotliwością raz na dwa lata kompleksowych kontroli urzędów pocztowych;
• przeciwdziałanie powstawaniu ujemnych przejawów w służbie pocztowej i podniesienie
wykrywalności ich sprawców;
• zaktywizowanie działalności usługowej w celu dostosowania jej do oczekiwań klientów i
wymogów rynkowych oraz dla poprawy niekorzystnych relacji ekonomiczno-finansowych;
• pozyskanie w większym niż dotychczas stopniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania
(np. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na realizację zadań
związanych z usuwaniem barier architektonicznych na rzecz osób niepełnosprawnych;
• poprawienie bezpieczeństwa personelu, placówek i obrotu pocztowego poprzez m.in.
instalację urządzeń alarmowych, rozszerzenie gamy środków ochrony osobistej pracowników
Poczty i ich przeszkolenie w zakresie samoobrony.

*

*

*

*
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W wyniku dotychczasowej realizacji wniosków pokontrolnych m.in.:
• poprawiono bezpieczeństwo obrotu pocztowego i pracowników poprzez podłączenie
instalacji alarmowej do straży pocztowej lub policji oraz wyposażenie listonoszy w 6
urzędach w brakujące środki ochrony osobistej, a także skierowano na kursy samoobrony
pracowników z 6 urzędów pocztowych;
• przystąpiono do konserwacji i remontów skrzynek pocztowych w 3 urzędach na terenie woj.
wałbrzyskiego oraz zapewniono obsługę osób niepełnosprawnych w Urzędzie Pocztowym we
Wrocławiu;
• zapewniono pełniejszy nadzór nad pracą służby okienkowej i doręczeń w 12 urzędach
pocztowych poprzez wprowadzenie bieżącej kontroli czytelności datownika i umieszczanie
nalepek „R”, codziennej analizy wypełniania awiz i przekazywania nieodebranych przesyłek
poleconych do ponownego doręczenia.
A ponadto:
• w Urzędzie Pocztowym Jelenia Góra udostępniono nowe okienka pocztowe, a w dwóch
urzędach pocztowych we Wrocławiu podjęto działania zmierzające do świadczenia przez nie
pracy w wolne soboty;
• w 5 urzędach uzupełniono brakujące informacje na okienkach pocztowych o rodzaju, zakresie
świadczonych usług i przerwach w ich wykonywaniu;
• w 4 urzędach zapewniono komisyjność przeprowadzania rewizji kasy głównej i sporządzania
nadmiarów kasowych;
• zinformatyzowano UP w Strzegomiu, w którym wdrożono także komputerowy system
opracowywania przelewów.

13) Obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyniki kontroli organizacji i funkcjonowania systemu szkolnictwa policyjnego (poufne)
Kontrolę przeprowadzono z inicjatywy własnej. Celem kontroli było dokonanie
analizy i oceny stanu organizacji systemu szkolnictwa policyjnego oraz realizacji w tym
systemie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.
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Badaniami kontrolnymi objęto 10 jednostek, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Komendę Główną Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Szkołę
Policji w Słupsku, Szkołę Policji w Pile, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendę
Stołeczną Policji oraz komendy wojewódzkie Policji w Zamościu, Toruniu i Wrocławiu.
W trakcie kontroli ustalono m.in., że nie były realizowane dyspozycje art. 5 ust. 2
ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym, a dotyczące określania przez ministra lub
upoważniony przez niego organ, dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, perspektywicznych
i okresowych planów działalności, ramowych planów i ramowych programów nauczania dla
stacjonarnych

studiów

czteroletnich,

zaocznych

studiów

trzyletnich

oraz

studium

oficerskiego; planów badań naukowych oraz zasad organizacji i finansowania tych badań, jak
również zasad współpracy z innymi szkołami wyższymi i placówkami gospodarki
narodowej.
W wyniku kontroli stwierdzono, iż nie zostały wykonane dyspozycje art. 27 ust.1 i 3
ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym dotyczące określenia przez Ministra Spraw
Wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tytułu zawodowego, jaki Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie nadaje absolwentom szkoły. Nie określono również rodzajów i wzorów
dyplomów wydawanych przez szkołę.
Ustalono, iż posiedzenia Rady Wyższej Szkolnictwa Spraw Wewnętrznych i Nauki
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych odbywały się rzadziej niż dwa razy w roku, co było
niezgodne z regulaminem Rady.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli, NIK sformułowała następujące wnioski
skierowane do:
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczące m.in.:
• uregulowania kwestii pełnej realizacji kompetencji ministra wobec szkolnictwa policyjnego,
wynikających z postanowień ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym szkolnictwie
wojskowym oraz ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji;
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• określenia tytułów zawodowych, wzorów i rodzajów dyplomów ukończenia Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie, zgodnie z przepisami ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym;
• zapewnienia efektywnego nadzoru nad funkcjonowaniem szkolnictwa policyjnego.
Komendanta Głównego Policji, dotyczące m.in.:
• rozstrzygnięcia kwestii przyjęcia jednolitego modelu kształcenia policyjnego, tak aby
zapewnić jak najlepsze przygotowanie policjantów do realizacji ustawowych zadań Policji;
• określenia jednolitych kryteriów wyłaniania potrzeb odnośnie poszczególnych poziomów
szkolenia policyjnego oraz zasad kwalifikowania kandydatów;
• podjęcia analizy kosztów szkolenia Policji;
• poprawy stanu bazy szkoleniowej oraz warunków zakwaterowania słuchaczy;
• zapewnienia skutecznego nadzoru nad szkoleniem policyjnym.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji poinformował, iż polecił opracowanie, w porozumieniu z Ministrem Edukacji
Narodowej, zarządzenia w sprawie określenia rodzajów i wzorów dyplomów nadawanych
absolwentom wyższych studiów zawodowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz
projekt zarządzenia w sprawie powołania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy
Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji i projekt jej regulaminu.

Wyniki kontroli organizacji i funkcjonowania systemu szkolnictwa wojskowego

(poufne)
Celem kontroli, przeprowadzonej z inicjatywy NIK, było przeprowadzenie analizy
i dokonanie oceny organizacji systemu szkolnictwa wojskowego oraz realizacji w tym
systemie

potrzeb

w

zakresie

kształcenia

kandydatów

na żołnierzy zawodowych

i doskonalenia kadr sił zbrojnych w latach 1995-1996.
Badaniami kontrolnymi objęto łącznie 9 jednostek, w tym:
- Zarząd Szkolnictwa Wojskowego Sztabu Generalnego WP - rozformowany z dniem
2 grudnia 1996 r.,
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- Departament Kadr MON - przeformowany z dniem 2 grudnia 1996 r. w Departament Kadr i
Szkolnictwa Wojskowego MON,
- 3 akademie wojskowe i 3 wyższe szkoły oficerskie,
- centrum szkolenia, kształcące chorążych i podoficerów zawodowych.
Zawodowe szkolnictwo wojskowe, według stanu na dzień 1 października 1996 r.,
stanowiły: 24 jednostki dydaktyczne, przy czym 19 z nich, w tym 4 akademie wojskowe,
7 wyższych szkół oficerskich, 7 centrów szkolenia specjalistycznego i wojskowe liceum
muzyczne, wyodrębnionych było pod względem organizacyjnym, natomiast pozostałe 5,
tj. dwie szkoły chorążych i 3 centra szkolenia specjalistycznego, funkcjonowały w ramach
akademii wojskowych bądź wyższych szkół oficerskich.
Według stanu na koniec roku akademickiego 1995/1996 w wojskowym szkolnictwie
zawodowym zatrudnionych było 10.028 osób, w tym 2.948 pracowników naukowodydaktycznych. Liczba słuchaczy wynosiła w tym czasie 9.024 osoby, w tym studentów:
akademii wojskowych - 3.398 osób i wyższych szkół oficerskich - 2.782 osoby, a słuchaczy
szkół chorążych i podoficerskich szkół zawodowych odpowiednio: 2.331 i 513 osób.
Odnośnie określania potrzeb sił zbrojnych w zakresie kształcenia kandydatów na
żołnierzy zawodowych stwierdzono, iż w latach 1995-1996, zarówno Departament Kadr
MON, jak i Sztab Generalny WP, jako instytucje odpowiedzialne za określanie wielkości
naboru do szkół wojskowych, nie dysponowały kompletnymi danymi o perspektywicznych
stanach etatowych kadry zawodowej. Było to skutkiem braku decyzji o przyjęciu docelowej
liczebności sił zbrojnych, liczby stanowisk i struktury etatowej żołnierzy zawodowych. Z
tego względu limity naboru do szkół wojskowych ustalano na podstawie różniących się
koncepcji rozwoju sił zbrojnych w latach 1998-2002, opracowanych przez zespoły powołane
przez Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego WP. Wyniki kontroli
wykazały m.in., że zamiast zakładanego w tych koncepcjach wzrostu udziału podoficerów
zawodowych w strukturze kadry zawodowej, w latach 1995-1996 nastąpiło jego
zmniejszenie.
Ustalono, że organizacja kształcenia kandydatów na chorążych i podoficerów była
niezgodna z rozporządzeniami i zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej w tych sprawach.
Szef Sztabu Generalnego WP nie wydał odrębnych zarządzeń, w których określone byłyby
statuty i szczegółowe zadania szkół i ośrodków kształcących chorążych i podoficerów,
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profile kształcenia zawodowego oraz organy szkół i zakresy ich działania. Stanowiło to
naruszenie zasady rzetelności.
W zakresie sprawowania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad wyższymi
szkołami wojskowymi, wyniki kontroli wykazały, że w badanym okresie w strukturze
Ministerstwa

Obrony

Narodowej

nie

było

komórki

organizacyjnej

wyposażonej

w odpowiednie kompetencje. Faktyczny nadzór nad funkcjonowaniem całego wojskowego
szkolnictwa zawodowego sprawował Szef Sztabu Generalnego WP. Ustalono przy tym, że od
1991 r. w resorcie obrony narodowej nie funkcjonowała Rada Wyższego Szkolnictwa
Wojskowego i Nauki (RWSWiN), która zgodnie z art. 6 ustawy o wyższym szkolnictwie
wojskowym, jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej
i działającym pod jego przewodnictwem. Istotnym powodem zaprzestania działalności przez
RWSWiN było rozformowanie, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 20 maja
1991 r. sekretariatu Rady, etatowego organu wykonawczego jej przewodniczącego. Do dnia
zakończenia kontroli NIK, tj. do 30 grudnia 1996 r., RWSWiN nie wznowiła działalności.
Stan powyższy odbiegał od uregulowań zawartych art.6 ustawy o wyższym szkolnictwie
wojskowym i stanowił naruszenie zasady rzetelności i legalności.
Nakłady z budżetu MON na wojskowe szkolnictwo zawodowe w 1996 r. wyniosły
396.509,4 tys. zł, co stanowiło 4,8% całości wydatków resortu obrony narodowej. Z ww.
kwoty na dotacje dla akademii wojskowych przeznaczono 170.052,5 tys. zł, tj. 42,9%,
a 226.456,3 tys. zł (57,1%) na sfinansowanie działalności pozostałych jednostek
dydaktycznych. Szacunkowe koszty kształcenia jednego słuchacza w 1995

i 1996 r.,

wykazane przez kontrolowane szkoły, wynosiły od 10,4 tys. zł i 15,7 tys. zł w Centrum
Szkolenia Łączności w Legnicy, do 74,7 tys. zł i 89,9 tys. zł w Wyższej Szkole Oficerskiej
Sił Powietrznych w Dęblinie.
Wyniki

kontroli

organizacji

kształcenia

i

realizacji

zadań

dydaktycznych

w kontrolowanych szkołach wojskowych, wykazały, że w skontrolowanych akademiach
wojskowych, zarówno organizacja procesu kształcenia, jak i realizacja zadań dydaktycznych
były zgodne ze statutami akademii. Stwierdzone istotniejsze uchybienia dotyczyły naruszenia
zasady legalności w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i w Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni, w których nie przestrzegano wymiarów pensum dydaktycznego
określonych w art.31 ust.4 ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym. Zasadę legalności
Akademia Marynarki Wojennej naruszyła również wskutek uruchomienia wyższych studiów
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zawodowych dla osób cywilnych bez zezwolenia Ministra Obrony Narodowej wymaganego
w myśl art.21 ust.3 ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym
W 2 skontrolowanych wyższych szkołach oficerskich (WSO), tj. w WSO w Poznaniu
i we Wrocławiu, organizacja kształcenia oraz realizacja zadań dydaktycznych były zgodne
z ich statutami. Natomiast w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
(WSOSP) naruszono w tym zakresie zasadę legalności wskutek niepełnej zgodności struktury
organizacyjnej szkoły z jej statutem nadanym przez Ministra Obrony Narodowej, jak również
wskutek przekroczenia przez WSOSP w 1996 r. uprawnień do dokonywania, określonych
w regulaminie studiów, zmian specjalności kształcenia, co miało miejsce w stosunku do
większości podchorążych IV roku studiów w specjalności nawigator naprowadzania.
Wszystkie skontrolowane WSO nie spełniały warunków kadrowych, określonych
w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1992 r., do nadawania
tytułów zawodowych swym absolwentom. Również we wszystkich WSO objętych kontrolą
nie były przestrzegane przepisy ustawowe dotyczące pensum dydaktycznego;
W Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy (CSŁ) organizacja kształcenia kadetów
i elewów, przyjęta według etatu nadanego przez Sztab Generalny WP

była niezgodna

z zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej Nr 93/MON z dnia 22 sierpnia 1994 r.
i Nr 94/MON z dnia 16 września 1993 r., co naruszało zasadę legalności.
CSŁ nie było rzetelnie przygotowane do realizacji programów kształcenia kadetów
i elewów. Z ogólnej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych, w 1995 r. 26,5%, a w 1996 r. - 20%, nie posiadało kwalifikacji określonych dla poszczególnych
stanowisk w etacie Centrum. Z przyczyn niezależnych od CSŁ, etatowy sprzęt szkoleniowy
nie był w pełni ukompletowany, a znaczna jego część powinna być wycofana z użytku
z powodu przekroczenia docelowego okresu eksploatacji.

*

*

*

W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK wnioskowała o zapewnienie przez Ministra
Obrony Narodowej:
• realizacji ustrojowych kompetencji Ministra Obrony Narodowej wobec szkolnictwa
wojskowego, wynikających z postanowień ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wyższym
szkolnictwie wojskowym, ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy
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zawodowych oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej,
przez właściwe jednostki organizacyjne i instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej;
• opracowania i wdrożenia modelu szkolnictwa wojskowego dostosowanego do ustalonej,
docelowej liczebności i struktury oraz koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych RP, zapewniając
udział w tych pracach Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki;
• wdrożenia systemu rzetelnego określania potrzeb sił zbrojnych w zakresie kształcenia
kandydatów na żołnierzy zawodowych;
• w wyższych szkołach wojskowych ustawowych kwalifikacji kadry dydaktycznej, co
zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny kształcenia oraz umożliwi nadawanie tytułów
zawodowych absolwentom tych uczelni;
• pełnego wykonania przez Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego MON wniosków
pokontrolnych NIK dotyczących zadań tego departamentu w zakresie szkolenia kursowego
żołnierzy zawodowych w kraju i za granicą, w tym w szczególności opracowania zasad
doboru i typowania żołnierzy na te szkolenia;
• analizowania kosztów kształcenia w poszczególnych jednostkach dydaktycznych;
• poprawę stanu infrastruktury dydaktycznej oraz dostosowanie jej rozmiarów do zadań
realizowanych przez poszczególne szkoły;
• efektywnego nadzoru nad funkcjonowaniem szkolnictwa wojskowego; objęcie tym nadzorem
realizacji

wniosków

Najwyższej

izby

Kontroli

przez

skontrolowane

szkoły,

a w szczególności przez Wyższą Oficerską Szkołę Sił Powietrznych w Dęblinie i Wyższą
Szkołę Oficerską we Wrocławiu.

*

*

*

*

W celu realizacji wniosków pokontrolnych podjęto następujące działania:
• Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego opracował projekt wytycznych Ministra
Obrony Narodowej w sprawie systemu doskonalenia zawodowego kadry;
• skontrolowane WSO zatrudniły bądź podjęły w tej sprawie działania - osoby posiadające
tytuły profesorskie - w celu spełnienia warunków do nadawania absolwentom tych szkół
tytułów zawodowych. W szkołach tych przeprowadzono również analizy obciążenia kadry
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zajęciami dydaktycznymi w celu zapewnienia zgodności tego obciążenia z normami
wynikającymi z ustawy o wyższym szkolnictwie wojskowym;
• Akademia Marynarki Wojennej uzyskała zgodę Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie
studiów dla osób cywilnych w systemie zaocznym;
• w WSO we Wrocławiu wydzielono środki na modernizację technicznych środków ochrony
obiektów szkoły, co wpłynie na zmniejszenie obciążenia słuchaczy wartami i służbami;
• w Centrum Szkolenia Łączności w Legnicy przyjęto program działań, w którym założono
ukompletowanie w IV kwartale 1997 r. sprzętu szkoleniowego zgodnie z etatem oraz
osiągnięcie do końca 1998 r. wymaganych kwalifikacji przez kadrę dydaktyczną.

Wyniki kontroli finansowania działalności Policji ze źródeł innych niż budżet państwa
Kontrolę przeprowadzono z inicjatywy NIK. Celem kontroli było zbadanie legalności,
a także celowości finansowania Policji ze źródeł innych niż budżet państwa oraz ocena
przyjętych rozwiązań organizacyjnych i ewidencyjnych w tym zakresie. Ponadto celem
kontroli było dokonanie oceny wykorzystania przez Policję pozyskanych darowizn.
Badaniami kontrolnymi objęto: Komendę Główną Policji, Komendę Stołeczną Policji
oraz komendy wojewódzkie Policji w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Suwałkach.

*

*
Wyniki kontroli wykazały, że praktyka przyjmowania darowizn przez Policję była

niecelowa, z jednej strony ze względu na znikomy ich udział w finansowaniu zadań Policji,
z drugiej zaś strony - ze względu na konieczność zapewnienia bezstronnej realizacji tych
zadań. Jednocześnie miały miejsce naruszenia przepisów Prawa budżetowego, zarówno po
stronie

jednostek

organizacyjnych

Policji,

które

nie

zawsze

przyjmowały

i zagospodarowywały darowizny za pośrednictwem utworzonego w tym celu środka
specjalnego, jak i po stronie sponsorów, wśród których były organy administracji rządowej
i instytucje państwowe naruszające przy przekazywaniu darowizn, ustawowe zasady realizacji
wydatków przez jednostki budżetowe.
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Zgodnie z prawem budżetowym, przyjmowanie i zagospodarowywanie darowizn
w jednostkach budżetowych, w tym także w jednostkach organizacyjnych Policji, było
możliwe za pośrednictwem utworzonego w tym celu środka specjalnego. W Policji, nie
zawsze zasady te były przestrzegane. Darowizny przyjmowane były zarówno na rachunki
środków specjalnych, jak i - w szczególności do 1994 r. - na rachunki bieżące komend Policji.
Sprzyjały temu nieprecyzyjne regulacje wewnątrzresortowe dotyczące przyjmowania
i ewidencji darowizn, np. instrukcja Nr 6/92 dyrektora Departamentu Finansów MSW z dnia
7 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania gospodarki
pozabudżetowej, a także regulacje wydawane indywidualnie przez poszczególnych
komendantów wojewódzkich Policji. Uporządkowanie tego problemu od strony formalnej
nastąpiło w sierpniu 1994 r. w związku z wydaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych
zarządzenia Nr 44 z dnia 23 sierpnia 1994 r. W zarządzeniu tym minister dokonał podziału
darczyńców na dwie grupy: państwowe jednostki organizacyjne, jednostki administracji
samorządowej, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe oraz inne podmioty. Spowodowało to,
iż w praktyce podmioty ujęte w grupie pierwszej traktowane były na tych samych zasadach,
co organy samorządu terytorialnego wskazane w ustawie o Policji.
Problem darowizn w Policji występował od chwili utworzenia tej formacji, tj. od maja
1990 r. Było to związane z poszukiwaniem pozabudżetowych możliwości finansowania
działalności Policji, co uzasadniano ograniczeniami budżetowymi. Wartość darowizn
w poszczególnych latach przedstawiała się następująco: 1.844,1 tys.zł (1991 r.);
10.069,3 tys.zł (1992 r.); 16.357,9 tys.zł (1993 r.); 13.772,1 tys.zł (1994 r.); 16.685,4 tys.zł
(1995 r.);

8.660,5 tys.zł (I półr. 1996 r.).

Znaczny wzrost wartości darowizn przyjętych przez Policję nastąpił w 1992 r. i był
skutkiem poszukiwania przez jednostki terenowe Policji pozabudżetowych źródeł
finansowania. Kierownicy tych jednostek często występowali do różnych podmiotów
o udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego. Sponsorzy, w wielu przypadkach,
pozyskiwani byli poprzez kontakty służbowe albo prywatne policjantów. Jednym ze
sposobów pozyskiwania darowizn było tworzenie - głównie w latach 1990-1992 - z inspiracji
Policji, lub przy jej udziale - fundacji, np. Fundacja "Asekuracja" w Poznaniu, Fundacja
Sportu w Policji "Fair Play" w Warszawie. Było to niecelowe ze względu na konieczność
zapewnienia bezstronnej realizacji ustawowych zadań Policji, zwłaszcza ochrony życia
i zdrowia ludzi oraz mienia, a także ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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Niecelowość praktyki przyjmowania darowizn przez Policję potwierdził także fakt, iż
ich udział w finansowaniu zadań Policji był znikomy i nieadekwatny do zaangażowania
się jednostek

organizacyjnych

w

ich

pozyskiwanie,

ewidencję

i

wykorzystanie.

W poszczególnych latach wartość darowizn w stosunku do nakładów budżetu państwa na
Policję wynosiła: w 1991 r. - 0,2%; 1992 r. - 1,1%; 1993 r. - 1,3%; 1994 r. - 0,8%; 1995 r.
- 0,8%, a w I półroczu 1996 r. - 0,6%.
Zdecydowana większość spośród darowizn przyjmowanych przez Policję pochodziła
od państwowych jednostek organizacyjnych, właściwych terytorialnie jednostek administracji
samorządowej, fundacji i instytucji ubezpieczeniowych (w latach 1992-1995 i I półroczu
1996 r. stanowiło to 87,1% ogółu darowizn). W niektórych komendach niemal wszystkie
darowizny pochodziły od fundacji, np. w KWP w Poznaniu od Fundacji "Asekuracja".
Spośród 10 skontrolowanych komend wojewódzkich Policji, 8 przyjmowało darowizny od
Fundacji Huk-Verband. Darczyńcami były też Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A. Ponadto darowizny przekazywane
były przez banki, podmioty prawa handlowego, np. PHZ "Cenzin" S.A., firmy "Tompson",
"Polkolor", "Lego", zakłady gastronomiczne, hurtownie, podmioty prowadzące działalność
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, a także osoby fizyczne. Sponsorami
Policji były też organy administracji rządowej i instytucje państwowe, takie jak: urzędy
celne, prokuratury, wojewodowie i nadleśnictwa. Działanie takie naruszało zasady celowości
i legalności - szczególnie w kontekście wymogów prawa budżetowego, regulującego zasady
realizacji wydatków przez jednostki budżetowe oraz dokonywania ich przeniesień.
Ustalono, iż procedury dotyczące trybu i zasad przyjmowania darowizn przez Policję
regulowane były do 1994 r. decyzjami, zarządzeniami i wytycznymi komendantów
wojewódzkich i innych kierowników jednostek organizacyjnych Policji, w sposób
różnorodny i doraźny. Odnotowano też, że darowizny przyjmowane były przez osoby nie
upoważnione, np. naczelników wydziałów komend wojewódzkich i rejonowych oraz
komendantów komisariatów, a także funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach
wykonawczych w komendach wojewódzkich i rejonowych.
Jednostki organizacyjne Policji zawierały z darczyńcami umowy, w których
podejmowały zobowiązania na ich rzecz. I tak, np.: Komenda Główna Policji przyjmowała
darowizny od Fundacji Huk-Verband, a Komenda Wojewódzka Policji w Suwałkach
otrzymywała darowizny rzeczowe i pieniężne od Fundacji Huk-Verband oraz od firmy
"Reinhold" za odzyskiwanie samochodów skradzionych w Niemczech; w 1995 r. w umowie
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z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" S.A., Komenda Główna Policji,
w zamian za darowiznę pieniężną, zobowiązała się do reklamowania tej firmy podczas finału
VIII Ogólnokrajowego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego 1995 r." Było to niezgodne
z dyspozycją § 1 ust.3 decyzji Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 maja 1994 r.
dotyczącej wykonania decyzji Nr 46 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 kwietnia
1994 r. w sprawie przyjmowania przez jednostki resortu spraw wewnętrznych darowizn
w formie finansowej i rzeczowej oraz sprzętu i wyposażenia do testowania i badań.
W wielu przypadkach przyjmowania darowizn nie sporządzano pisemnych umów
darowizny. Umowy te nie zawsze sporządzane były np. z firmami ubezpieczeniowymi oraz
fundacjami i innymi podmiotami gospodarczymi. Praktyka taka, chociaż mieszcząca się
w granicach zakreślonych przepisami kodeksu cywilnego, uniemożliwiała jednak weryfikację
wypełniania dyspozycji § 1 ust.3 decyzji Nr 27 Komendanta Głównego Policji.
Ustalono, że badania legalności funkcjonowania i rzetelności darczyńcy przed
przyjęciem darowizny, do czego zobowiązywał § 1 ust.3 powołanej decyzji, w większości
przypadków nie były dokumentowane. Uniemożliwiało to, w praktyce, weryfikację
wywiązywania się przyjmujących darowizny z obowiązku nałożonego przez Komendanta
Głównego Policji. Ponadto, we wszystkich jednostkach kontrolowanych, nie dokonywano
sprawdzeń legalności funkcjonowania i rzetelności sponsorujących fundacji i towarzystw
ubezpieczeniowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, traktując je w ten sam sposób,
co organy samorządu terytorialnego.
W zakresie ewidencji darowizn

stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia

polegające m.in. na: przyjmowaniu przez policjantów darowizn pieniężnych oraz darowizn
rzeczowych bez stosownej dokumentacji i ewidencjonowaniu darowizn z kilkuletnim
opóźnieniem. Ustalono ponadto, iż w większości kontrolowanych komend przyjmowano
darowizny na rachunek środka specjalnego "środki racjonalnego gospodarowania", pomimo
niewydania przez komendantów wojewódzkich Policji decyzji o finansowaniu działalności
w formie tego środka specjalnego, do czego zobowiązywały przepisy § 3 ust.1
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Odnośnie natomiast sprawozdawczości stwierdzono niezgodności sprawozdań wydziałów
zaopatrzenia i wydziałów finansów komend wojewódzkich Policji dotyczących ilości
przyjętych darowizn.

*

*

*
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W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK sformułowała następujące wnioski do:
• Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nowelizację zarządzenia Nr 54 z dnia
19 maja 1992 r. w sprawie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków
specjalnych

jednostek

budżetowych

resortu

spraw

wewnętrznych,

polegającą

na

wyeliminowaniu możliwości przyjmowania darowizn przez Policję od podmiotów innych niż
organy samorządu terytorialnego, które z mocy ustawy o Policji mogą uczestniczyć
w pokrywaniu części kosztów działalności Policji;
• Komendanta Głównego Policji o zaprzestanie przyjmowania przez Policję darowizn
od podmiotów innych niż określone w art.13 ustawy o Policji, ze względu na ustawowe
zadania tej formacji.

*

*

*

*

W wyniku realizacji wniosków pokontrolnych Komendant Główny Policji
poinformował, że w Policji przyjęto zasadę przyjmowania darowizn tylko od organów
samorządu terytorialnego.

14) Opracowania zbiorcze
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków w świetle wyników kontroli NIK
W 1997 r. NIK sporządziła opracowanie będące uogólnieniem ocen, uwag i wniosków
wynikających z kontroli dotyczących:
- oddłużania przedsiębiorstw państwowych,
- wykonywania przez banki z udziałem kapitału państwowego zadań wynikających z ustawy o
restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków,
- prywatyzacji przez restrukturyzację finansową jednostek państwowych,
- wdrożenia ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki
Żywnościowej z uwzględnieniem funduszy przeznaczonych na dokapitalizowanie BGŻ,
- wpływu postępowania oddłużeniowego na sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów
gospodarczych w woj. katowickim,
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- działalności organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do
upadłości Spółki,
- stanu przekształceń własnościowych w gospodarce narodowej w 1995 r.,
- restrukturyzacji przemysłu motoryzacyjnego,
- przebiegu restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego,
- przebiegu restrukturyzacji regionu wałbrzyskiego,
- wspierania restrukturyzacji państwowych przedsiębiorstw przemysłowych przez Agencję
Rozwoju Przemysłu S.A.
Niniejsze opracowanie dokonano pod kątem realizacji celów wynikających z ustawy
o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, w tym w szczególności:
- przywrócenia niektórym zadłużonym podmiotom państwowym zdolności do bieżącego
regulowania zobowiązań - poprzez udział banków, Skarbu Państwa i pozostałych wierzycieli
w działaniach restrukturyzacyjnych tych podmiotów,
- wzmocnienia systemu bankowego - poprzez restrukturyzację finansową i dokapitalizowanie
banków,
- zmniejszenia zatorów płatniczych - poprzez nabywanie (z dyskontem) publicznie
wystawionych przez bank na sprzedaż wymagalnych wierzytelności bankowych i ich
kompensatę za własne zobowiązania wobec dłużnika banku, którego wierzytelności zostały
wystawione na sprzedaż,
- ułatwienia przekształceń własnościowych - poprzez nabywanie akcji (udziałów) spółek
Skarbu Państwa za wierzytelności.
W wyniku podejmowanych bankowych postępowań ugodowych nie nastąpiła na ogół
trwała poprawa sytuacji ekonomicznej restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Rezultaty bpu
sprowadzały się bowiem najczęściej jedynie do umorzenia znacznej części długów tych
przedsiębiorstw, natomiast nie stwarzały finansowych podstaw dalszego efektywnego ich
funkcjonowania i rozwoju.
Pomimo oddłużenia w ramach realizacji ugód bankowych, niemal połowa badanych
przedsiębiorstw odnotowała stratę brutto, a trzy czwarte spośród nich pogorszyło swój wynik
finansowy w stosunku do jego poziomu przed wszczęciem bankowego postępowania
ugodowego. Co drugie przedsiębiorstwo z tej grupy nie zdołało odzyskać zdolności do
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terminowego regulowania bieżących zobowiązań oraz w ogóle nie unowocześniło produkcji,
a w co trzecim podmiocie zwiększyło się zadłużenie.
Wyraźnie lepsze wyniki ekonomiczne uzyskiwały te przedsiębiorstwa, które zostały
jednocześnie z oddłużaniem wsparte dodatkowo nowymi kredytami, pożyczkami lub
udzielono im gwarancji kredytowych. Na poprawę wyników prowadzonych działań
naprawczych istotny wpływ miały realizowane równolegle w tych spółkach zmiany
własnościowe.
We wszystkich zbadanych ugodach wierzyciele zobowiązali się do umorzenia części
swoich należności. Przeciętna redukcja kapitału wyniosła 54%, a odsetek 72%. Ugody
bankowe

stanowiły

niewątpliwie

skuteczny

instrument

oddłużenia

podmiotów

gospodarczych, jednakże wspólną cechą zawartych ugód bankowych było ukierunkowanie
ich postanowień przede wszystkim na działania oddłużeniowe, marginalizowano natomiast
zamierzenia sanacyjne. Jedynie w jednej czwartej ugód banki zobowiązały się do wsparcia
finansowego realizacji inwestycyjnych programów naprawczych.
Kontrolowane

przedsiębiorstwa

na

ogół

terminowo

regulowały

spłaty

zrestrukturyzowanych zobowiązań. Globalna kwota wierzytelności spłaconych (wg stanu na
30.06.1995 r.) stanowiła 93% zobowiązań przeznaczonych do uregulowania w tym czasie
z tytułu zawartych ugód.
Zauważalnie słabiej przebiegała realizacja tych zadań programów naprawczych, które
stanowić miały fundament przyszłej efektywniejszej działalności - głównie ze względu na
brak źródeł finansowania. Podczas realizacji ugód bankowych gwarantowana lub
deklarowana w nich pomoc finansowa kierowana była na podtrzymywanie bieżącej
produkcji, a więc i na obsługę zadłużenia, nie stanowiła natomiast realnego źródła
finansowania

przedsięwzięć

modernizacyjnych.

Skupiając

uwagę

na

działaniach

oddłużeniowych, a marginalizując sanacyjne, uzyskiwano jedynie krótkookresową poprawę
wyniku finansowego, nierzadko wyłącznie poprzez zaksięgowanie umorzonego zadłużenia w
zyski nadzwyczajne.
Niepełne wykorzystanie możliwości oraz niepowodzenia w procesie restrukturyzacji
przedsiębiorstw spowodowane były niską jakością programów uzdrowienia gospodarki
przedkładanych przez zainteresowane ugodą przedsiębiorstwa, nierzetelnym przygotowaniem
niektórych ugód bankowych (ogólny charakter, brak danych o nakładach finansowych, brak
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harmonogramu) oraz nierealizowaniem ugód bankowych zgodnie z ustalonymi warunkami
(stwierdzono to w ok. 30% badanych ugód do końca 1994 r.).
Przyczyną niepowodzeń w procesie restrukturyzacji było również obejmowanie
postępowaniem ugodowym przedsiębiorstw, które nie były w stanie zrealizować, na
warunkach przewidzianych w ugodach, swoich zobowiązań i odzyskać rentowność
prowadzonej działalności.
Redukowanie należności doprowadziło do pogorszenia wyników finansowych
i pociągnęło za sobą trudności ekonomiczne, nawet u tych wierzycieli, którzy mieli silną
pozycję rynkową. Towarzyszyło temu obniżenie podstawy wymiaru podatku dochodowego
od osób prawnych. Powstawały trudności w spłacie przez wierzycieli własnych zobowiązań,
co zmuszało ich do zaciągania kredytów bądź zapłaty odsetek od zobowiązań
przeterminowanych. Poprawa kondycji dłużników będąca okresowym zjawiskiem, nie
wpłynęła na zwiększenie popytu na dostawy usług i towarów wierzycieli.

Redukowanie zobowiązań publicznoprawnych stanowiło znaczny udział w oddłużeniu
dużych podmiotów gospodarczych będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa.
Ustalono, że podjęcie decyzji o zastosowaniu tego rodzaju ulg nie było związane
z wykorzystaniem możliwości skutecznego oddziaływania na dłużnika mającego na celu
poprawę jego sytuacji gospodarczej.
Zdaniem Izby opieszale i w małym zakresie realizowane były przekształcenia
własnościowe przedsiębiorstw w ramach bankowych postępowań ugodowych; nie powiodła
się prywatyzacja w drodze nabywania akcji (udziałów) jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa za wierzytelności.
W ustawowym, 30-dniowym terminie, przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu
Państwa zaledwie 9 spośród 70 zbadanych przedsiębiorstw państwowych. W pozostałych
przypadkach decyzje o przekształceniu przedsiębiorstw państwowych w j.s. SP podejmowane
były przez MPW w okresie od 2 do 13 miesięcy od podpisania ugody. Przeciętne
przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w j.s. SP trwało 7 miesięcy.
Opóźnienia przekształceń przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
były bezpośrednią przyczyną wydłużania się całego procesu restrukturyzacji, w tym
zwłaszcza własnościowej. Minister często podpisywał ugody w wielu miesięcy po ich
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podpisaniu przez wierzycieli i dłużników - ustawa nie określała bowiem ani trybu, ani
terminu podpisywania ugód przez Ministra Przekształceń Własnościowych.
Przeciętnie proces restrukturyzacji i prywatyzacji trwał 19 miesięcy od złożenia
wniosku o wszczęcie bankowego postępowania ugodowego do udostępnienia akcji
(udziałów) wierzycielom. Minister Przekształceń Własnościowych udostępniał akcje
wierzycielom po upływie od 10 do 639 dni od momentu powstania formalnej możliwości dla
dokonania tej czynności, przeciętnie po ponad 6 miesiącach. Tylko w 9% zbadanych
przypadków cały proces od wszczęcia bpu do konwersji wierzytelności na akcje (udziały)
trwał krócej niż 12 miesięcy, a w 21% przypadków przekroczył dwa lata. W ocenie
Najwyższej Izby Kontroli odpowiedzialność za tę sytuację należy w głównie mierze
przypisać Ministrowi Przekształceń Własnościowych.
Banki generalnie unikały podejmowania działań mających na celu zamianę
wierzytelności na akcje lub udziały w przedsiębiorstwach, będących ich dłużnikami w trybie
rozdziału 4 ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków.
Do lutego 1996 r., tylko jedno postępowanie, na 34 badane, zakończono zamianą
wierzytelności na udziały w spółce w trybie rozdziału 4 ustawy.
Pomimo wydłużonych przez Ministra Finansów, dla niektórych banków, terminów
obowiązkowej publicznej sprzedaży niezaspokojonych wierzytelności wobec dłużników,
których kredyty o obniżonej jakości zostały zgodnie z ustawą wyodrębnione - terminy te nie
były przez banki dotrzymywane. W świetle ustawy nie powodowało to dla banków żadnych
skutków prawnych lub finansowych.
W ocenie NIK realizacja ustawy wpłynęła zdecydowanie korzystnie na sytuację
finansową kontrolowanych banków, gdyż tylko one były bezpośrednio, często z nadwyżką
w stosunku do niezbędnych potrzeb, dokapitalizowane ze środków budżetu państwa. Nie
spowodowało

to

jednak

zakładanego

wzrostu

aktywności

kredytowej

banków,

w szczególności wobec restrukturyzowanych przedsiębiorstw.
Efekty finansowe działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez banki były
znikome w stosunku do wartości objętych nimi wierzytelności, a działania banków
koncentrowały się w dużej mierze na przyspieszonym formalnym spełnienia ustawowych
wymogów oraz wytycznych Ministra Finansów - co było niezbędne dla uzyskania wsparcia
kapitałowego ze Skarbu Państwa.
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Minister Finansów upoważniony w ustawach budżetowych na 1993 i 1994 r. do
przekazania obligacji restrukturyzacyjnych bankom, spełniającym wymogi ustawy, na kwotę
4 mld zł, przydzielił obligacje 10 bankom. W dokapitalizowanych bankach odnotowano
znaczny wzrost współczynnika wypłacalności, wzrosła rentowność, w szybszym tempie niż
koszty rosły dochody banków, w tym także z tytułu nie opodatkowanych przychodów
odsetkowych od obligacji restrukturyzacyjnych wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Wartość obligacji przekazanych poszczególnym bankom nie była adekwatna do
poziomu i skali zagrożeń wynikających z nieprawidłowości w działalności kredytowej.
Kwota przeznaczona na ten cel była wyższa zarówno od potrzeb zgłaszanych przez banki
komercyjne, jak i wyliczeń audytorów w odniesieniu do pozostałych banków.
Wyższe od niezbędnego dokapitalizowanie banków nie doprowadziło do uzyskania
przez banki planowanego, w ramach dokapitalizowania, wskaźnika udziału kredytów
w aktywach ogółem. Przeciwnie - mimo możliwości, jakie stworzono bankom przez
przyznanie im obligacji restrukturyzacyjnych o wartości przewyższającej ich bieżące
potrzeby, wskaźnik udziału kredytów w aktywach kontrolowanych banków był w tym okresie
od ok. 1,5 do 3,5 razy mniejszy od zakładanego, a w niektórych bankach ulegał stałemu
zmniejszeniu.
Ocena badanych działań banków w zakresie zawierania i realizacji umów
kredytowych wskazuje, że w bieżącej działalności banków nie nastąpił znaczący wzrost
dyscypliny w udzielaniu kredytów i gwarancji oraz w działalności windykacyjnej i egzekucji
wierzytelności. Stwierdzono przypadki udzielania kredytów podmiotom nie posiadającym
zdolności do spłaty zobowiązań, a także koncentracji kredytów dla stosunkowo niewielkiej
liczby podmiotów.
Zagrożona została możliwość pełnego wykorzystania środków Funduszu Prywatyzacji
Banków Polski z uwagi na opóźnienia w prywatyzacji banków komercyjnych (termin minął
31 grudnia 1996 r.). Porozumienie z Bankiem Światowym w tej sprawie przewidywało
bowiem uruchamianie środków Funduszu na obsługę obligacji tylko w odniesieniu do
sprywatyzowanych banków komercyjnych. Może to spowodować wzrost obciążeń budżetu
państwa kosztami obsługi obligacji restrukturyzacyjnych.
Analiza wyników restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków w procesie
bankowego postępowania ugodowego wskazywały, że dokonano wprawdzie znaczącego
oddłużenia przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa, ale w praktyce dla wielu
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z tych podmiotów oznaczało to tylko uzyskanie efektu tymczasowej poprawy sytuacji
finansowej.
Mimo iż znacząco poprawiła się sytuacja finansowa banków dokapitalizowanych
z budżetu państwa, brak było jednak wyraźnego zainteresowania banków dla finansowego
i kapitałowego wsparcia (kredytami i przejmowaniem akcji lub udziałów) działań
przedsiębiorstw mających na celu trwałe uzdrowienie ich gospodarki, pomimo otrzymanych
na ten cel obligacji restrukturyzacyjnych. Fakty te wskazywały, że w działalności banków nie
była uwzględniana powszechnie znana zależność, iż ich dobra kondycja i trwały rozwój są
ściśle uzależnione od sytuacji ekonomicznej i perspektyw rozwoju podmiotów z nimi
współpracujących.
Redukcja zobowiązań dłużników oznaczała często pogorszenie wyników finansowych
w przedsiębiorstwach wierzycieli, których należności zostały zredukowane.
Istotnych przyczyn małej skuteczności i efektywności wyników bankowego
postępowania ugodowego należało upatrywać w szczególności:
- w braku ustawowych instrumentów prawnych i ekonomicznych skłaniających wierzycieli do
czynnego udziału w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw dłużników, poprzez nabywanie
akcji lub udziałów za wierzytelności, a także w niekorzystnych regulacjach prawnych w
zakresie wymaganego wysokiego trzydziestoprocentowego progu posiadanych wierzytelności
i warunku powstania wierzytelności przed określonym w ustawie terminem 30 czerwca 1992
r.;
- w uprzywilejowanej pozycji banków w procesie bpu w stosunku do pozostałych wierzycieli,
przy równoczesnym braku w ustawie mechanizmów ekonomicznych uzależniających
przekazywanie bankom części restrukturyzacyjnych obligacji skarbowych lub środków
pieniężnych od stopnia i efektów realizacji programu naprawczego w przedsiębiorstwie
dłużnika;
- w słabości lub braku profesjonalnych służb przygotowujących programy naprawcze, które
formułowane były w sposób mało precyzyjny oraz w niedostatecznym stopniu uwzględniały
wymogi restrukturyzacji technicznej - co w praktyce znacznie utrudniało ich wykorzystanie w
procesie uzdrawiania gospodarki - a także w braku nadzoru nad prawidłową realizacją tych
programów;
- w opieszałości organów administracji rządowej w realizacji przekształceń własnościowych.
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Najwyższa Izba Kontroli dostrzegała potrzebę rozważenia przez Rząd możliwości
przywrócenia podstaw prawnych wszczynania postępowań ugodowych. Należałoby
równocześnie mieć na uwadze konieczność dokonania zmian niektórych procedur
i instrumentów, które w świetle analizy prowadzonych bankowych postępowań ugodowych
okazały się nietrafne bądź nieefektywne.
Zdaniem

NIK

wskazane

było

dokonanie

przez

Rząd

oceny

realizacji

uprawomocnionych ugód bankowych oraz ich wpływu na sytuację ekonomiczną
restrukturyzowanych podmiotów i ich wierzycieli. Oceny te powinny posłużyć podjęciu
ewentualnej decyzji w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji
finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw.
W przypadku podjęcia prac ustawodawczych, Najwyższa Izba Kontroli proponowała
rozważenie następujących rozwiązań kierunkowych:
• przywrócenie na ponownie określony czas zmodyfikowanego mechanizmu wszczynania
postępowań ugodowych,
• zrównanie uprawnień wierzycieli w zakresie prawa do wszczynania postępowania
ugodowego, dopuszczalności redukcji zadłużenia, prowadzenia postępowania ugodowego, a
także oceny wykonywania zobowiązań przyjętych przez strony ugody - wraz z nadaniem
odpowiednich kompetencji w tym zakresie radzie wierzycieli,
• zharmonizowanie wsparcia finansowego podmiotów gospodarczych w postępowaniu
ugodowym z przyjętymi przez Rząd kierunkami restrukturyzacji gospodarki w celu
kierowania pomocy ze środków publicznych do podmiotów gospodarczych w sposób zgodny
z tą polityką - realizowaną przez agendę rządową np. Agencję Rozwoju Przemysłu; wysokość
środków przeznaczonych na ten cel (poza środkami samej Agencji) powinna być określona w
ustawie budżetowej,
• wprowadzenie systemowych ulg podatkowych (analogicznie jak w przypadku wydatków
inwestycyjnych) dla wierzycieli, którzy dokonają zamiany wierzytelności na akcje lub
udziały w przedsiębiorstwie dłużnika sektora publicznego - niezależnie od terminu ich
powstania i źródła nabycia,
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• wprowadzenie mechanizmów rekompensacyjnych (dotacje, kredyty preferencyjne) dla tych
wierzycieli, których sytuacja ekonomiczna uległa radykalnemu pogorszeniu w wyniku
redukcji ich należności w ramach postępowania ugodowego.

V. WYKONYWANIE PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI
OBOWIĄZKÓW WOBEC SEJMU I JEGO ORGANÓW
Najwyższa Izba Kontroli, wykonując ustawowy obowiązek, opracowała i przedłożyła
Sejmowi "Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1996 roku",
opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, sprawozdanie ze swojej działalności
w 1996 roku, a także informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy,
kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz innych
ważniejszych kontroli. Łącznie w 1997 r. przedłożono Sejmowi 205 informacji o wynikach
ww. kontroli.
Prezes i Wiceprezesi NIK brali udział w posiedzeniach plenarnych Sejmu
i uczestniczyli w miarę potrzeby w obradach komisji sejmowych, gdzie przedkładali
informacje, występowali w debatach oraz odpowiadali na pytania posłów.
Najwyższa Izba Kontroli, realizując swoje ustawowe zadania, podejmowała kontrole
na zlecenie Sejmu lub jego organów, a także z inspiracji posłów i senatorów.
Materiały z kontroli NIK były prezentowane na posiedzeniach komisji sejmowych
i senackich, gdzie ponadto przedstawiciele NIK uczestniczyli w procesie legislacyjnym, m.in.
przedstatwiając swoje stanowisko w sprawach uregulowań konstytucyjnych, odnoszących się
do Izby, a także biorąc aktywny udział w pracach nad ustawami, w których regulowano
sprawy objęte różnego rodzaju klauzulami poufności, np. nad ustawami Ordynacja
podatkowa, Prawo bankowe, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
o zmianie ustawy o adwokaturze, o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.

1. Udział Prezesa i Wiceprezesów NIK w posiedzeniach Sejmu i Senatu
oraz w obradach komisji parlamentarnych
Wykonując obowiązek wynikający z art. 7 ustawy o NIK, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli Janusz Wojciechowski, na 114 posiedzeniu Sejmu w sierpniu 1997 r. przedstawił,
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przygotowaną przez NIK, analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
w 1996 roku. Wyrażając pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu państwa za 1996 r.,
Prezes NIK przedłożył Sejmowi także pozytywną opinię w przedmiocie absolutorium dla
Rady Ministrów. Na tym samym posiedzeniu Sejmu, Prezes NIK przedstawił sprawozdanie
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 roku, które zostało przyjęte.
Prezes i Wiceprezesi NIK uczestniczyli w posiedzeniach plenarnych Sejmu, na
których prezentowali m.in. 8 informacji o wynikach kontroli, składali w tej sprawie
wyjaśnienia odpowiadając na pytania posłów, a także zaprezentowali 5 wystąpień w debatach
plenarnych, przedstawiając w omawianych sprawach stanowisko NIK oraz wielokrotnie
odpowiadali na pytania posłanek i posłów, stawiane w ramach interpelacji i zapytań
poselskich.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli z trybuny sejmowej przedkładał informacje
dotyczące między innymi:
- zaniedbań i braków w zakresie konserwacji urządzeń i obiektów służących zabezpieczeniu
przed klęskami powodzi. Na wniosek Sejmu, NIK prowadzi prace kontrolne dotyczące
usuwania skutków powodzi, która miała miejsce w Polsce w lipcu 1997 r.;
- wykonania uchwały Sejmu w sprawie sytuacji Stoczni Gdańskiej, przedstawiając na 103
posiedzeniu Wysokiej Izby wyniki przeprowadzonej tam kontroli;
- wniosków pokontrolnych wynikających z analizy działalności TVP - podczas debaty nad
sprawozdaniem z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Ponadto, informacje Prezesa i Wiceprezesów NIK przedkładane na obradach Sejmu
RP dotyczyły między innymi:
- poważnych strat jakie poniósł Skarb Państwa na skutek przyjmowania przez placówki służby
zdrowia rzekomych darowizn;
- negatywnych skutków handlu długami;
- braku dostatecznego uzasadnienia dla niektórych ulg podatkowych przyznawanych w wyniku
decyzji Ministra Finansów;
- wniosków z prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych;
- wniosków z przebiegu prywatyzacji przemysłu cukrowniczego.
Członkowie Kierownictwa NIK udzielali także wyjaśnień w sprawie przebiegu,
zakresu i wniosków wynikających z kontroli Banku Handlowego SA.
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Szereg wniosków pokontrolnych NIK służyło jako bezpośrednia inspiracja do
nowelizacji starych lub przygotowywania nowych ustaw. Dotyczyło to np. regulacji
prawnych funkcjonowania agencji ochrony osób i mienia. Występując na 112 posiedzeniu
Sejmu, Prezes NIK wnioskował o przyjęcie w nowej ustawie właściwych proporcji między
uprawnieniami, a odpowiedzialnością pracowników agencji ochrony.
Przyjmując nowy regulamin działalności, Sejm III kadencji podkreślił znaczenie
zakresu upowszechniania materiałów NIK w Kierownictwie Sejmu jak i wśród posłanek
i posłów. Na wielu posiedzeniach plenarnych wyniki pracy NIK były dla parlamentarzystów
podstawą do formułowania ocen, wniosków oraz pytań kierowanych do rządu i kierownictw
centralnych instytucji. Na uwagę zasługuje szersze zainteresowanie posłów egzekwowaniem
wniosków z kontroli NIK. Dotyczyło to między innymi wniosków z kontroli finansowej
kondycji domów dziecka i szpitali.
Prezes NIK uczestniczył w dniu 10 grudnia 1997 r. w obradach sejmowej Komisji
Finansów Publicznych, która rozpatrywała projekt budżetu NIK na 1998 rok.
Wiceprezesi

Najwyższej

Izby

Kontroli

uczestniczyli

w

obradach

komisji

parlamentarnych przedstawiając między innymi:
- informację o wynikach kontroli zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów;
- informację o wynikach kontroli sytuacji finansowej domów dziecka;
- informację o wynikach kontroli dostosowania polskich przepisów do norm Unii Europejskiej;
- wyjaśnienia do propozycji zgłoszonych do planu pracy NIK przez Komisje Sejmowe;
- uwagi do wykonania budżetu państwa przez poszczególnych dysponentów budżetowych;
- uwagi dotyczące podziału kompetencji po reformie centrum gospodarczego;
- sugestie i propozycje zmian związane z projektami programów rządowych;
- wyjaśnienia dotyczące zarzutów NIK w stosunku do niektórych byłych Ministrów
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą;
- wyjaśnienia związane z bieżącą działalnością kontrolną Izby.
Prezes NIK w 1997 roku dwukrotnie uczestniczył w obradach Senatu. W czasie 98
posiedzenia Senatu, udział Prezesa związany był z rozpatrywaniem przez Senat pakietu ustaw
nowelizujących kodeks karny. Prezes NIK uczestniczył także w obradach Senatu w dniu
21 października 1997 r. w czasie pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Senatu IV
kadencji.
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2. Kontrole zlecone przez Sejm i jego organy, a także z inspiracji posłów i
senatorów
Do ustawowych zadań NIK należy podejmowanie kontroli na zlecenie Sejmu lub jego
organów. Zlecone przez Sejm kontrole ujęto w planie pracy NIK na 1997 r. i realizowano
w ramach 10 tematów (w tym 7 stanowiło odrębne kontrole), które zostały wymienione
w rozdziale III niniejszego sprawozdania. Izba, działając na zlecenie Sejmu, podjęła także
w 1997 r. 5 kontroli doraźnych. Realizowała ponadto badania kontrolne inspirowane przez
posłów i senatorów, reagując z reguły pozytywnie i szybko na kierowane przez nich wnioski
o przeprowadzenie kontroli. Spośród 83 indywidualnych wystąpień posłów w sprawie
przeprowadzenia kontroli, wszystkie możliwe do zrealizowania (tj. 49) uwzględniono,
natomiast 27 nie uwzględniono z braku możliwości prawnych lub organizacyjnych. Niektóre
sprawy podejmowano do zbadania w ramach realizowanych przez NIK planowych kontroli
koordynowanych, inne - w trybie kontroli doraźnych. W 7 przypadkach kontrole
wnioskowane przez parlamentarzystów przeprowadzone były przez NIK już wcześniej,
a informacje z tych kontroli zostały przekazane zainteresowanym posłom.
Poniżej

wymieniono

najważniejsze

kontrole,

które

poszczególne

jednostki

organizacyjne NIK przeprowadziły na zlecenie Sejmu lub jego organów, a także z inspiracji
posłów lub senatorów:
− Departament Administracji Publicznej kontynuował w 1997 r. kontrolę pn. „Uwłaszczenie
państwowych osób prawnych na podstawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i
wywłaszczaniu nieruchomości”, podjętą w 1996 r. na zlecenie sejmowej Komisji
Ustawodawczej.
− Departament Budżetu Państwa kontynuował realizację kontroli pn. „Pobór przez urzędy
skarbowe podatku od towarów i usług” zleconej w 1996 r. przez Sejmową Komisję Polityki
Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Podjął także dwie kontrole związane ze zleceniem Sejmu,
dotyczące realizacji dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób
prawnych. Ponadto ww. Departament na zlecenie Komisji Ustawodawczej zrealizował
kontrolę pn. „Działalność organów skarbowych w stosunku do dłużników Skarbu Państwa”.
− Departament Edukacji, Nauki i Kultury przeprowadził w 1997 r. na zlecenie Sejmu RP
kontrolę działalności administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia bibliotek
publicznych, a z inspiracji sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego -
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kontrolę realizacji zadań administracji rządowej i gmin w zakresie prowadzenia szkół
i placówek oświatowych.
− Departament Finansów i Bankowości podjął na zlecenie Sejmu RP dwie kontrole: „Proces
restrukturyzacji i prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA” (jako kontrolę
planową) oraz „Sprzedaż przez NBP akcji Polskiego Banku Inwestycyjnego i Prosper Banku
S.A. na rzecz Kredyt Banku S.A.” - (jako kontrolę doraźną).
− Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej kontynuował rozpoczętą w 1996 r. na
zlecenie Sejmu RP kontrolę pn. „Gospodarka finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i
przeznaczanie przez nią środków na oddłużenie ZPC „Ursus”, natomiast z inspiracji posła na
Sejm RP przeprowadził kontrolę pn. „Efekty wdrażania projektów wynalazczych
w wybranych podmiotach gospodarczych” (realizowaną jako kontrola doraźna).
− Departament Kontroli Doraźnych na zlecenie Marszałka Sejmu przeprowadził kontrolę
doraźną pn. „Niezgłoszenie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zastrzeżeń do
zamiaru nabycia 85% udziałów Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Prasowego Spółka z
o.o. w Krakowie przez „Polskapresse” Spółkę z o.o. w Warszawie”. Zrealizował także
następujące kontrole z inspiracji posłów na Sejm RP:
- „Przestrzeganie trybu zbycia mienia komunalnego w Częstochowie w latach 1995-1996”,
- „Przestrzeganie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów przez organy samorządu
terytorialnego w Lublinie”,
- „Przestrzeganie przepisów w zakresie przekazywania przez Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego

„Puławy”

S.A.

w

Puławach

budynków

zakładowych

Spółdzielni

Mieszkaniowej „Południe” oraz zasad administrowania tymi budynkami w latach 19901996”,
- „Przestrzeganie przez Urząd Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie woj. stołeczne
warszawskie trybu, zasad i formy zamówień publicznych w okresie 1.01.1996-30.06.1997”,
- „Prawidłowość przebiegu prywatyzacji w drodze likwidacji przez Wojewodę Warszawskiego
w celu oddania Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Plecewicach do odpłatnego
korzystania w latach 1992 - I półrocze 1997 r.”,
- „Prawidłowość działalności w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Wałbrzychu w zakresie
przedsięwzięć i ustalania zasadności dotowania sprzedaży wapna tlenkowego w latach 1995,
1996

i

I

półroczu

1997

r.

Przedsiębiorstwa

„DOLOMIT” Spółka z o.o. w Żelaźnie,

Produkcyjno-Usługowo-Handlowego
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- „Prawidłowość działalności Izby Skarbowej w Wałbrzychu w zakresie dotowania
Przedsiębiorstwa

Produkcyjno-Usługowo-Handlowego

„DOLOMIT”

Spółka

z

o.o.

w Żelaźnie w 1995, 1996 i I półroczu 1997 r.”,
- „Przebieg działań organizacyjnych związanych z planowaną przez Wojewodę Tarnowskiego
budową centralnej spalarni odpadów szpitalnych”,
- „Wymiar i pobór podatków oraz opłat wpłacanych bezpośrednio na rachunek gminy Tarczyn
w roku 1996 i I półrocze 1997”,
- „Przestrzeganie przepisów w zakresie: obrotu lokalami i nieruchomościami gminnymi, najmu
lokali mieszkalnych, naliczania opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz
realizacji inwestycji i zakupów materiałów ze środków publicznych w latach 1992-1996”,
- Przestrzeganie procedury budżetowej i gospodarki finansowej w działalności Komunalnego
Zakładu Budżetowego w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1995-I kwartał 1997”.
- „Prawidłowość działalności statutowej Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze
Mazowieckim w latach 1995, 1996 i I kwartale 1997 r.”,
- „Prawidłowość realizacji statutowych zadań upowszechnienia kultury przez Nowodworski
Ośrodek Kultury w latach 1995, 1996 i I kwartał 1997 r. w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- „Działalność statutowa Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Świt” w Nowym
Dworze Mazowieckim w latach 1995, 1996 i I kwartale 1997 r.”,

- „Prawidłowość działalności statutowej Miejskiego Zakładu Budżetowego Wodociągów i
Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1995, 1996 i I kwartale 1997 r.”,
- „Prawidłowość

gospodarki

finansowo-księgowej

Miejskiego

Zakładu

Oczyszczania

w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1995, 1996 i I kwartale 1997 r.”.
– Departament Kontroli Doraźnych przeprowadził także dwie kontrole doraźne inspirowane
przez senatorów:
- „Ocena prawidłowości przetargu publicznego na wymianę okien w Szpitalu Wojewódzkim w
Bielsku-Białej”,
- „Prawidłowość prywatyzacji Zakładów Piwowarskich w Szczecinie w latach 1991-1996”.
– Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa uwzględnił w prowadzonych kontrolach
„Wykonania budżetu państwa w 1996 r. w zakresie finansowania inwestycji centralnych”
oraz „Realizacji przez gminy zadań w zakresie ochrony środowiska” zlecenia sejmowej
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Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczące kontroli
oczyszczalni ścieków i inwestycji centralnych związanych z infrastrukturą ekologiczną.
Natomiast w kontroli „Wykonania planu finansowego w 1996 r. przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, uwzględniono zleconą przez ww. Komisję
kontrolę efektów ekologicznych inwestycji dofinansowanych ze środków Narodowego oraz
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na wniosek sejmowej Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej,
Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa przeprowadził kontrolę doraźną
funkcjonowania w 1996 r. Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
– Departament Skarbu Państwa i Prywatyzacji kontynuował w 1997 r. realizację kontroli
zleconej w 1996 r. przez Sejm, dotyczącej przebiegu procesów prywatyzacji instytucji
podległych Ministrowi Kultury i Sztuki, a także kontrolę działalności organów państwowych
oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do upadłości Spółki.
– Departament Transportu, Gospodarki Morskiej i Łączności, w wyniku skargi posła na Sejm
RP, przeprowadził kontrolę zasadności i prawidłowości zawarcia kontraktu przez Zarząd
Portu Gdańsk S.A. z firmą Europort spółka z o.o.
– Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej kontynuował zleconą przez Prezydium Sejmu RP
kontrolę realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, natomiast na zlecenie sejmowej
Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, podjął kontrolę
działalności organów administracji rządowej i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w
zakresie utylizacji odpadów sanitarnych.
Ponadto niektóre delegatury NIK podejmowały z inicjatywy posłów i senatorów
kontrole doraźne.
– Delegatura NIK w Gdańsku podjęła z inicjatywy posłów 2 kontrole: kontrolę skargową
w Urzędzie Gminy Wejherowo, oraz kontrolę w zakresie realizacji zadań własnych miasta
Gdyni,
– Delegatura NIK w Katowicach przeprowadziła kilka kontroli skargowych z inspiracji posłów
i senatorów:
- z inicjatywy grupy posłów przeprowadzono na początku 1997 r. kontrolę przebiegu budowy
Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w Gliwicach,
- z inicjatywy posła przeprowadzono 2 kontrole: działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Mikołowie i rozbudowy hali ujeżdżalni koni w Stadninie Koni w Udorzu,
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- Senator był wnioskodawcą 2 kontroli: w Skoczowskiej Fabryce Kapeluty „Polkap”
(w zakresie zagadnień transportu wyrobów fabryki) i Przedsiębiorstwie Przemysłu
Skórzanego „Logar” w Łodygowicach (w przedmiocie działalności zarządu komisarycznego),
– Delegatura NIK w Kielcach na zlecenie Prezydium Sejmu RP przeprowadziła kontrolę pracy
kas rolniczego ubezpieczenia społecznego i rejonowych urzędów pracy w województwie
kieleckim, ze szczególnym uwzględnieniu Placówki Terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Starachowicach i Rejonowego Urzędu Pracy w Ostrowcu
Świętokrzyskim w zakresie wyjaśnienia przyczyn utrudnień, na jakie napotykają bezrobotne
dzieci rolników w uzyskiwaniu statusu osoby bezrobotnej.
Na wniosek posłanki na Sejm RP, ww. Delegatura przeprowadziła także kontrolę
w Zakładach Produkcji Skórzanej „Fosko” spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Tematyka
tej kontroli dotyczyła prawidłowości utworzenia i działalności Spółki, utworzonej w toku
realizacji programu naprawczego przedsiębiorstwa państwowego ZPS

„Fosko”, w celu utrzymania miejsc pracy dla kilkuset osób, w rejonie występowania dużego
bezrobocia. W wyniku ustaleń ww. kontroli została przeprowadzona kontrola w Urzędzie
Miasta w Skarżysku Kamiennej, dotycząca prawidłowości gospodarowania środkami miasta
w związku z udzielaniem pożyczek Spółce „Fosko”. Delegatura przeprowadziła także na
wniosek posłów na Sejm RP kontrolę doraźną w Urzędzie Gminy Zaklików, której celem
była ocena działań prowadzonych w zakresie wydatkowania środków publicznych gminy
przeznaczonych na działalność inwestycyjną w latach 1993-1996, a także kontrolę legalności
i rzetelności wykonywania zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego przez Spółkę z
o.o. „Tarmon” w Tarnobrzegu.
– Delegatura NIK w Koszalinie na wniosek senatora RP przeprowadziła kontrolę zarządzania
nieruchomościami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Spółkę z o.o. Hodowla
Roślin Jezierzyce.
- Delegatura NIK w Krakowie z inicjatywy posłów na Sejm RP przeprowadziła kontrole:
- budowy szkoły w Gminie Igołomina-Wawrzeńczyce,
- działalności inwestycyjnej Gminy Dobczyce,
- działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarowania majątkiem wniesionym przez Skarb Państwa.
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Z inicjatywy senatora RP przeprowadzona została przez ww. Delegaturę kontrola
w Jordanowskiej

Fabryce

Armatury

„Valvex”

w

zakresie

prawidłowości

procesu

prywatyzacyjnego.
– Delegatura NIK w Łodzi, realizując zlecenie Prezydium Sejmu RP, przeprowadziła kontrolę
Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych i Transportu „Energosprzęt” w Bełchatowie, w
ramach tematu koordynowanego „Przekształcenia Własnościowe w gospodarce narodowej w
1996 r.”. Z inspiracji grupy parlamentarzystów z województwa skierniewickiego, Delegatura
przeprowadziła kontrolę Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego „Polmos” w
Żyrardowie w zakładzie produkcji i obrotu wyrobami spirytusowymi, realizacji zobowiązań
finansowych wobec budżetu państwa i kontrahentów oraz kosztów działalności i wyników
finansowych w latach 1995-1996.

– Delegatura NIK w Lublinie kontrolowała na wniosek posłów m.in. działalność Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Chełmie oraz funkcjonowanie pozostającego w stanie
upadłości Zakładu „EDA” S.A. w Poniatowej.
– Delegatura NIK w Olsztynie przeprowadziła na wniosek senatora RP kontrolę w Zakładach
Mięsnych „Ostróda-Morliny” S.A., natomiast wniosek posłanki o kontrolę w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Olsztynie uwzględniono poprzez zbadanie przedstawionych problemów w
ramach realizowanej kontroli planowej.
– Delegatura NIK w Szczecinie przeprowadziła z inspiracji posłów kontrole doraźne procesów
restrukturyzacji, prywatyzacji i sprzedaży wybranych obiektów przetwórstwa rolnospożywczego w 10 jednostkach (w urzędach wojewódzkich w Szczecinie i w Gorzowie, w
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie i Oddziale Terenowym w Szczecinie, w Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w Szczecinie, w trzech
przedsiębiorstwach państwowych i w dwóch spółkach prawa handlowego).
Z inspiracji posła ww. Delegatura przeprowadziła także kontrolę przedsiębiorstwa
Przemysłowo-Usługowego Rybołówstwa Morskiego „Transocean” S.A. w Szczecinie.
– Delegatura NIK w Warszawie przeprowadziła z inicjatywy posłów na Sejm RP dwie kontrole
doraźne:
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Pruszkowie - w zakresie wykorzystania dotacji
budżetowych,

599
- Urzędu Gminy Wierzbica - w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetu
gminy.
– Delegatura NIK we Wrocławiu przeprowadziła 11 kontroli doraźnych, podczas których
badaniami objęto zakres spraw sygnalizowanych przez posłów i senatorów. Kontrolami
objęto: Urzędy Wojewódzkie we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy, Urząd Miasta
Świebodzice, Urząd Miasta i Gminy Ziębice, Urzędy Gmin w Dobromierzu, Chojnowie,
Urząd Rejonowy w Legnicy, a także Spółkę z o.o. „ECO-SPAL” we Wrocławiu, Zakład
Maszyn Ceramicznych i Kamionki Ziębice oraz PPHU „Dolomit” Spółka z o.o. w Żelaźnie.
– Delegatura NIK w Zielonej Górze na wniosek posła na Sejm RP, przeprowadziła kontrolę
Spółki z o.o. „Marketprojekt” w Zielonej Górze, w zakresie korzystania przez Spółkę
z mienia Skarbu Państwa. W ramach kontroli koordynowanej pn. „Udzielanie zamówień
publicznych przez gminy”, ww. Delegatura przeprowadziła także kontrolę wnioskowaną
przez posła w Urzędzie Miasta i Gminy Wąsosz.
W trakcie spotkań Prezesa NIK w delegaturach NIK z parlamentarzystami,
interesowano się tematami kontroli prowadzonych przez Izbę. Sugerowano również podjęcie
kontroli niektórych problemów. Parlamentarzyści postulowali też m.in. o:
- wprowadzenie do planu pracy NIK kontroli przestrzegania przez wojewodów (i okręgowe
dyrekcje dróg) obowiązków w zakresie utrzymania i modernizacji dróg, z uwzględnieniem
celowości wydatkowania funduszy na te cele, w szczególności w odniesieniu do dróg
prowadzących do przejść granicznych;
- zintensyfikowanie kontroli w zakresie pomocy społecznej;
- częstsze kontrole związane z ochroną polskiego rolnictwa i eksportu jego produktów;
- organizowanie z inicjatywy NIK regionalnych spotkań z parlamentarzystami, na których dana
delegatura NIK przedstawiałaby sprawozdania z wykonanych zadań własnych.

3. Udział jednostek organizacyjnych NIK w procesie legislacyjnym na
forum komisji parlamentarnych oraz prezentacja materiałów NIK na
posiedzeniach tych komisji
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Przeprowadzając kontrolę, Najwyższa Izba Kontroli posługuje się zawsze kryterium
legalności. Ocena legalności działań kontrolowanych jednostek daje Izbie szeroką podstawę
do formułowania uwag i wniosków dotyczących funkcjonowania obowiązującego prawa lub
dokonywania jego zmian (wniosków de lege ferenda). Uwagi i wnioski tego rodzaju
przedstawiane są przede wszystkim w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do organów
państwowych, przygotowujących projekty aktów normatywnych. Także w większości
informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli znajduje się stanowisko Izby, co do stanu
obowiązującego prawa oraz wnioski de lege ferenda. Izba prezentuje także uwagi i wnioski
wypływające z prowadzonych kontroli w trakcie prac legislacyjnych na forum Parlamentu
nad projektami aktów normatywnych.
Kwestie związane z uczestnictwem przedstawicieli Izby w sejmowych pracach
legislacyjnych reguluje przede wszystkim Regulamin Sejmu, w którym znalazła
odzwierciedlenie

konstytucyjna

Przedstawiciele NIK uczestniczą

i

ustawowa

zasada

także w niektórych

podległości

Izby

Sejmowi.

posiedzeniach komisji senackich,

zwłaszcza w tych sprawach, w których Izba zajmowała stanowisko na wcześniejszych
etapach procesu legislacyjnego.
Przedstawiciele Izby są obecni na większości posiedzeń komisji sejmowych, w trakcie
których ustosunkowują się do projektów ustaw i innych aktów prawnych, udzielając
wyjaśnień i odpowiedzi związanych z wynikami przeprowadzonych kontroli. W niektórych
przypadkach Izba sporządza szersze analizy i opracowania dotyczące projektów ustaw
rozpatrywanych przez Parlament i przekazuje je do wykorzystania w toku prac
parlamentarnych.
W przypadku rządowych projektów ustaw, rozpatrywanych przez komisje
parlamentarne, uwagi zgłaszane przez NIK są najczęściej kontynuacją opinii prezentowanych
podczas prac rządowych. W 1997 r. pracownicy Departamentu Prawnego, reprezentujący
NIK, uczestniczyli w 170 posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych.
Problematykę związaną z udziałem przedstawicieli Izby w pracach nad projektami
ustaw rozpatrywanych przez Parlament można podzielić na następujące grupy zagadnień:
1) prace Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.
Przedstawiciele kierownictwa NIK uczestniczyli w posiedzeniach kończących prace
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, w których przedstawiali swoje
stanowisko w sprawach

uregulowań odnoszących się bezpośrednio do Izby,

w tym

w szczególności dotyczących zakresu przedmiotowego i podmiotowego kontroli oraz
kryteriów kontroli.
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W trakcie posiedzeń Komisji, Izba przedstawiała także stanowisko dotyczące innych
zagadnień, w szczególności finansów publicznych. W rozwiązaniach przyjętych w ostatecznej
wersji projektu uwzględniano niektóre uwagi de lege ferenda zawarte w przekazywanych
Parlamentowi informacjach o wynikach przeprowadzonych kontroli, np. dotyczących
obowiązku ustawowego uregulowania zasad obrotu majątkiem państwowym, czy
konstytucyjnego określenia języka polskiego jako języka urzędowego.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) weszła w życie z dniem 17 października 1997 r. Podstawowe przepisy dotycz¹ce
Najwy¿szej Izby Kontroli znajduj¹ siê w art. 202 - 207 Konstytucji, w rozdziale IX, nosz¹cym
tytu³: "Organy kontroli pañstwowej i ochrony prawa". Okreœlono w nich: pozycjê ustrojow¹
NIK (art. 202 i 207), kompetencje NIK (art. 203), zasadnicze obowi¹zki NIK wobec Sejmu
(art. 204) oraz status Prezesa NIK (art.205 i 206). Równie¿ w innych rozdzia³ach Konstytucji
mo¿na znaleŸæ unormowania, które wprost odnosz¹ siê do Izby.
Pozycja ustrojowa NIK, bezpoœrednio wyra¿ona w art. 202 Konstytucji, poœrednio
wynikaj¹ca tak¿e z przepisów odnosz¹cych siê do kompetencji NIK i jej obowi¹zków wobec
Sejmu oraz statusu Prezesa NIK, nie uleg³a zmianie. Warto podkreœliæ, ¿e w art. 202 nowej
ustawy zasadniczej powtórzono treœæ art. 1 ustawy o NIK, nadaj¹c tym samym zawartym w nim
normom rangê konstytucyjn¹. Szeroki zakres kompetencji NIK, status Prezesa NIK, podobny do
pozycji innych konstytucyjnych organów w³adzy publicznej, a tak¿e okreœlenie podstawowych
obowi¹zków Izby wobec Sejmu bezpoœrednio w Konstytucji, jest odzwierciedleniem rangi NIK,
jako naczelnego organu kontroli pañstwowej, podleg³ego Sejmowi.
Zasadniczy trzon unormowañ dotycz¹cych uprawnieñ kontrolnych Izby, wprowadzony
ustaw¹ o NIK, znalaz³ potwierdzenie w nowej Konstytucji. Porównuj¹c konstytucyjne
uregulowania dotycz¹ce kompetencji NIK z przepisami ustawy o NIK nale¿y podkresliæ fakt
stosunkowo szczegó³owego okreœlenia wprost w Konstytucji podmiotowego i przedmiotowego
zakresu uprawnieñ NIK do przeprowadzania kontroli w trzech sferach: pañstwowej,
samorz¹dowej i prywatnej. W zasadzie w Konstytucji przyjêto

rozwi¹zania

wprowadzone

wczeœniej ustaw¹ o NIK. Jednak zawarte w ustawie przepisy dotycz¹ce kryteriów kontroli
stosowanych przez Izbê do oceny jednostek samorz¹dowych i prywatnych, czêœciowo odbiegaj¹
od unormowañ konstytucyjnych. Zgodnie z art. 203 ust. 2 Konstytucji, wszelka dzia³alnoœæ
samorz¹du terytorialnego ma byæ kontrolowana z punktu widzenia legalnoœci, gospodarnoœci
i rzetelnoœci. W Konstytucji nie dokonano w tym przypadku zró¿nicowania uprawnieñ
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kontrolnych NIK - tak jak w art. 5 ustawy o NIK - w zale¿noœci od tego, czy samorz¹d dzia³a
w sferze zadañ w³asnych, czy te¿ zleconych. W ka¿dym przypadku kontrolowania dzia³alnoœci
samorz¹dowej przez NIK, wy³¹czona zosta³a mo¿liwoœæ pos³ugiwania siê kryterium celowoœci.
Podobnie wszelka dzia³alnoœæ jednostek niepublicznych ma byæ kontrolowana jedynie z punktu
widzenia legalnoœci i gospodarnoœci. Zgodnie bowiem z art. 203 ust. 3 Konstytucji, Najwyższa
Izba Kontroli może kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność
tych jednostek w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub
komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.
W Konstytucji, oprócz podstawowych kwestii dotycz¹cych kompetencji NIK i jej pozycji
wobec Sejmu, uregulowano tak¿e niektóre kwestie odnosz¹ce siê do relacji miêdzy NIK a innymi
konstytucyjnymi organami pañstwa: Senatem (art. 205 ust. 1, art. 108 w zwi¹zku z art. 103 ust.
1), Prezydentem RP (art. 144 ust. 3 pkt 10), Trybuna³em Konstytucyjnym (art.191 ust.1 pkt 1
i art.192) oraz Trybuna³em Stanu (art. 198 ust.1).
2) prace legislacyjne poświęcone regulacjom prawnym dotyczącym zmian w ustawie
o Najwyższej Izbie Kontroli.
W 1997 r. dokonano pięciu zmian w ustawie o NIK:
a) W związku z nowymi systemowymi rozwiązaniami w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych,
w celu uniknięcia wątpliwości co do kompetencji NIK do kontroli jednostek prowadzących
działalność w tej dziedzinie, Izba zgłosiła propozycję wyraźnego uregulowania tej kwestii
poprzez nowelizację ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
Na początku 1997 r. przedstawiciele NIK uczestniczyli w końcowym etapie prac nad
ta ustawą. Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 6 lutego 1997 r. i wejdzie w życie
w dniu 1 stycznia 1999 r.
Art. 164 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zmienił przepis art. 2
ustawy o NIK. Po ust. 3 w art. 2 dodano ust. 4, zgodnie z którym Najwyższa Izba Kontroli
może kontrolować pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działalność
jednostek organizacyjnych i podmiotów innych niż wymienione w ust. 1 i 2, wykonujących
zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
b) W trakcie prac nad projektem ustawy o ochronie danych osobowych, Izba zgłosiła uwagi
dotyczące nowo wykreowanego organu ochrony danych osobowych - Generalnego Inspektora
Danych Osobowych. Projekt ustawy nie określił wyraźnie charakteru tego organu wpisując
go jedynie do systemu organów Państwa funkcjonujących poza strukturą
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władzy wykonawczej. Przyjęte rozwiązanie wymagało określenia kompetencji NIK do jego
kontroli. Taka prawna konstrukcja nowego organu Państwa, niezależnego od Rządu,
przemawiała za usytuowaniem go w kręgu podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o
Najwyższej Izbie Kontroli. Dlatego też, w trakcie prac legislacyjnych Izba przedstawiła
propozycję określenia kompetencji NIK do

kontroli

Generalnego Inspektora Danych

Osobowych.
Uchwalona w dniu 29 sierpnia 1997 r. ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883 ) wprowadziła

postulowane przez Izbę zmiany

w art. 4 ustawy

o Najwyższej Izbie Kontroli. Ustawa ta weszła w życie w dniu 13 listopada 1997 r.
c) W związku z obwieszczeniem Prezesa TK o częściowej utracie mocy obowiązującej art. 86
ustawy o NIK (Dz. U. Nr 64, poz. 315), z inicjatywy Komisji Ustawodawczej, podjęto prace
nad nowelizacją tego przepisu.
Prace nad nowelizacją ustawy zakończyły się w maju 1997 r. uchwaleniem ustawy
o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U.
Nr 96, poz. 589), która weszła w życie z dniem 28 sierpnia 1997 r.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ustawy, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli,
z wyjątkiem Prezesa, wiceprezesów, dyrektora generalnego, dyrektorów i wicedyrektorów
jednostek organizacyjnych oraz doradców Prezesa, mają prawo zrzeszania się w związkach
zawodowych. Pracownicy nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne mogą należeć do
związku zawodowego zrzeszającego wyłącznie pracowników Najwyższej Izby Kontroli, przy
czym w Izbie może działać tylko jeden taki związek zawodowy.
Zgodnie z art. 3 ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy
o związkach zawodowych, przynależność pracowników nadzorujących lub wykonujących
czynności kontrolne do związku zawodowego innego niż określony w art. 86 ust. 2 ustawy,
ustaje z mocy prawa.
d) W trakcie prac w komisjach sejmowych nad projektem ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, zgłoszono propozycje zmiany
ustawy o NIK dotyczące kompetencji

Izby

do kontroli podmiotów korzystających z

indywidualnie przyznanej pomocy, lub gwarancji albo poręczenia państwa, lub samorządu
terytorialnego.
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Propozycja ta została przyjęta i art. 56 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne nadał nowe
brzmienie art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy o NIK. Zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem
tego przepisu, Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować działalność jednostek
organizacyjnych i podmiotów gospodarczych innych niż wymienione w ust. 1 i 2 art. 2
ustawy o NIK, w zakresie, w jakim jednostki i podmioty te korzystają z indywidualnie
przyznanej pomocy, poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo, samorząd
terytorialny lub podmioty określone w ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ( Dz. U. Nr 79,
poz. 484 ).
Przepis ten wszedł w życie z dniem 17 sierpnia 1997 r.
e) Przedstawiciele Izby uczestniczyli także w pracach nad projektem ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz projektem ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym
Rejestrze Sądowym.
Art. 78

przyjętej przez Sejm w dniu

20

sierpnia 1997 r. ustawy

- Przepisy

wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770) zmienił
art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, poprzez zastąpienie określenia „podmioty
gospodarcze” wyrazem „przedsiębiorcy”.
Przepis ten wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r.
3) Przygotowanie projektów ustaw, w których regulowano między innymi sprawy objęte
różnego rodzaju klauzulami poufności, wprowadzając nowe rodzaje „tajemnic zawodowych”.
Zagwarantowanie w nowo projektowanych lub nowelizowanych ustawach dostępu Izby do
statuowanych w nich nowych rodzajów tajemnic jest niezwykle istotne z punktu widzenia
możliwości skutecznej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań Najwyższej Izby
Kontroli.
Przepisy ustawy o NIK umożliwiają bowiem kontrolerom wgląd do wszelkich
dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych,

pobierania oraz

zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej (art. 29 pkt 2 lit. b ustawy). Ustawa zapewnia przy tym
kontrolującym dostęp do spraw lub dokumentów zakwalifikowanych jako „tajne specjalnego
znaczenia” po uzyskaniu odrębnego upoważnienia, wydanego przez Prezesa NIK (art. 30
ust. 4 ustawy). Dostęp do spraw objętych klauzulą „poufne” lub „tajne” możliwy jest bez
takiego upoważnienia. O kwestii dostępu do innych „tajemnic ustawowo chronionych”
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decydują w zasadzie przepisy odrębnych ustaw. Możliwość dostępu do tych informacji, które
są związane z zakresem kompetencji NIK jest niezwykle istotna dla prawidłowej realizacji
zadań nałożonych na Izbę. W kontekście przepisów ustawy o NIK, właściwe wykonywanie
zadań przez Izbę w znacznym stopniu zależeć będzie od tego, czy ustawy odrębne
uwzględniają możliwość dostępu NIK do innych „ustawowo chronionych tajemnic”.
Problemy tego rodzaju

Najwyższa Izba Kontroli

sygnalizowała już w poprzednich

sprawozdaniach ze swojej działalności.
Mając na uwadze szczególne znaczenie tego zagadnienia, NIK (w tym pracownicy
Departamentu Prawnego) brała aktywny udział w pracach nad następującymi ustawami:
a) Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926).
Nowa ordynacja podatkowa, która zastąpiła ustawę o zobowiązaniach podatkowych,
recypuje w całości rozwiązania problemu tajemnicy skarbowej istniejące uprzednio w ustawie
zobowiązaniach podatkowych i o kontroli skarbowej.
Zgodnie z przepisem art. 297

§ 4

Ordynacji,

urzędy skarbowe udostępniają

Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym, akta
o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 182, chyba że
informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie
odrębnych przepisów. Zgodnie zaś z przepisem art. 298 pkt 4 ustawy, akta sprawy nie
zawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają między
innymi Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
Najwyższej Izbie Kontroli. Informacje, o których mowa w art. 182 ustawy, to informacje
dotyczące strony postępowania podatkowego, uzyskane przez urzędy skarbowe z banków,
domów maklerskich oraz z towarzystw funduszy powierniczych i towarzystw funduszy
inwestycyjnych.
Ponadto art. 305 § 3 ( w zw. § 1 tego art.) Ordynacji stanowi, iż Prezes Najwyższej
Izby Kontroli może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje

dotyczące

podatków.
Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
b) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939).
W trakcie toczących się prac nad projektem ustawy, Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła
szereg uwag, w tym propozycję dotyczącą zapewnienia dostępu NIK do tajemnicy bankowej,
ze względu na obligatoryjny obowiązek kontrolowania działalności NBP i banków
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państwowych.

Przedstawione

propozycje

zostały

parlamentarnych. Przyjęte regulacje nie zmniejszają

uwzględnione

w trakcie

prac

dotychczasowych uprawnień NIK

w zakresie dostępu do tej ustawowo chronionej tajemnicy. Przepis art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. f
nowego Prawa bankowego stanowi, iż Bank ma obowiązek udzielania NIK informacji
stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie na żądanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kontrolnego określonego w
ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.
c) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
(Dz. U. Nr 118, poz. 754 ).
Zgodnie

z art. 160 ust. 4 uchwalonej ustawy - Prawo o publicznym obrocie

papierami wartościowymi, Prezes Najwyższej Izby Kontroli może zwolnić z obowiązku
zachowania tajemnicy zawodowej, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia stanu faktycznego
w prowadzonym postępowaniu kontrolnym, w zakresie danych
kontrolowanej. Art. 161 ust. 3

dotyczących

jednostki

stanowi zaś, iż w celu ustalenia stanu faktycznego

prowadzonym postępowaniu kontrolnym,

w zakresie danych

w

dotyczących jednostki

kontrolowanej, dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową mają kontrolerzy
Najwyższej Izby Kontroli na podstawie odrębnego upoważnienia wydanego przez Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli. Ustęp 4 tego art. stanowi zaś, że

Przewodniczący Komisji

udostępnia informacje poufne jedynie Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli na jego pisemne
żądanie wydane w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.
Przepisy te weszły w życie w dniu 3 stycznia 1998 r.
d) o zmianie ustawy o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Zaproponowane w nowelizowanych ustawach przepisy dotyczące tajemnicy
zawodowej, ingerują w dotychczasowe ustawowo określone kompetencje kontrolne
Najwyższej Izby Kontroli, znacznie je ograniczając. W projekcie ustawy o radcach prawnych
wprowadzono bezwzględną, nie podlegającą żadnym wyłączeniom tajemnicę zawodową
radców prawnych, w tym radców prawnych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy.
Oznacza to, że radca prawny będący pracownikiem jednostki kontrolowanej nie będzie mógł
składać wyjaśnień, do czego obliguje go ustawa o NIK. W ten sposób zostanie dokonana
pośrednia zmiana ustawy o NIK, która wprowadza bezwzględny zakaz przesłuchiwania jako
świadka tylko obrońcy, co do faktów o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub
prowadząc sprawę (art. 43 pkt 1 ustawy o NIK). Projekt ustawy o adwokaturze, w
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porównaniu z obowiązującym stanem prawnym wynikającym z ustawy o NIK, rozszerza
tajemnicę zawodową adwokatów, co uniemożliwiać może korzystanie z art. 44 ustawy o NIK.
Izba przedkładała

zarówno na etapie prac rządowych, jak i na etapie prac parlamentarnych propozycje

rozwiązań umożliwiających zwolnienie radców prawnych

i adwokatów od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie pisemnego
upoważnienia Prezesa NIK. W kwietniu 1997 r. stanowisko w tej sprawie przestawione
zostało Marszałkowi Senatu. Propozycje Izby nie uzyskały akceptacji.
Ustawa weszła w życie 15 września 1997 r.
4) Izba wielokrotnie zgłaszała uwagi i prezentowała stanowisko w toku prac nad projektami
innych ustaw rozpatrywanych przez komisje parlamentarne, szczególnie w tych przypadkach,
w których dotyczyły one materii objętych wcześniejszą kontrolą. Uwagi NIK w większości
tego rodzaju spraw były również zgłaszane na etapie prac rządowych. Uwagi i propozycje
zgłaszane przez Izbę były szeroko wykorzystywane w trakcie prac nad projektami, a wiele
propozycji NIK zostało przyjętych i wprowadzonych.
Tytułem przykładu można wymienić projekty:
- ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych,
- ustawy Kodeks celny,
- ustawy - Ordynacja podatkowa,
- ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
- ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego,
- ustawy - Prawo energetyczne,
- ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- ustawy o strażach gminnych,
- ustawy o funduszach inwestycyjnych,
- ustawy o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych
ustaw.
W zakresie właściwości Departamentu Administracji Publicznej, przedstawiciele NIK
uczestniczyli w 116 posiedzeniach komisji sejmowych, w szczególności: Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Łączności z Polakami za
Granicą, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów,
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
Ustawodawczej,

Polityki

Przestrzennej,

Budowlanej

i

Mieszkaniowej,

Komisji

Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dot. Reformy Centrum Administracyjnego
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i Gospodarczego Rządu, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji
Konkordatu między Stolicą Apostolską a RP, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektu ustawy o samorządzie powiatowym i projektu ustawy o zakresie działania dużych
miast oraz Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy
o zmianie ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych i samorządzie terytorialnym, a także
w komisjach III kadencji Sejmu RP takich jak Komisja Gospodarki, Finansów Publicznych
i Rodziny. Przedstawili m.in. uwagi do projektu ustawy o zakresie działania dużych miast,
wyjaśnienia dotyczące konta dewizowego będącego w gestii URM, oraz uwagi do
koordynacji polityki zagranicznej po reformie centrum administracyjnego. Prezentowali
również uwagi dotyczące wykonania budżetu państwa w 1996 r. w częściach: Urzędu Rady
Ministrów w likwidacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalnych Izb
Obrachunkowych oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
W sprawach dotyczących działalności Departamentu Budżetu Państwa, pracownicy
NIK brali udział w 48 posiedzeniach komisji sejmowych, w szczególności: Komisji Polityki
Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych,
Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Transportu, Łączności, Handlu
i Usług, Komisji Przekształceń Własnościowych, Komisji Kultury i Środków Przekazu,
Komisji Polityki Społecznej, Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych, Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji
Zdrowia, a także Komisji Finansów Publicznych, na której posiedzeniach rozpatrywano
rządowy projekt ustawy budżetowej na 1998 r. Przedstawiciele NIK prezentowali na
posiedzeniach ww. Komisji materiały dotyczące analizy wykonania budżetu państwa za
1996 r., a w szczególności informacje o wynikach kontroli w ramach 15 części budżetowych,
w tym Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Ministerstwa Finansów. Przedstawiali
ponadto uwagi do projektów ustaw: o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy
o zobowiązaniach podatkowych, ustawy o cenach oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług i o podatku akcyzowym.
W kwestiach obejmujących działalność Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury,
przedstawiciele NIK uczestniczyli w 40 posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji, Nauki
i Postępu Technicznego, 21 posiedzeniach Komisji Kultury i Środków Przekazu,
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4 posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w 7 posiedzeniach innych komisji
sejmowych: Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Mniejszości Narodowych
i Etnicznych, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Finansów Publicznych. Na
posiedzeniach ww. komisji wykorzystywano materiały NIK, w tym: informacje z wykonania
budżetu państwa w 1996 r. w częściach dotyczących: Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Nauk, Państwowej Agencji Atomistyki,
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Polskiej Agencji Prasowej oraz wykonania planu finansowego
Funduszu Promocji Twórczości, informację o wynikach kontroli sytuacji finansowej domów
dziecka oraz działalności organów administracji rządowej w zakresie zabezpieczenia środków
na ich utrzymanie,

informację o wynikach kontroli przekształceń organizacyjnych

i własnościowych w Przedsiębiorstwie Państwowym „Pracownie Konserwacji Zabytków”
w Warszawie.
W pracach dotyczących zakresu działania Departamentu Finansów i Bankowości,
przedstawiciele NIK uczestniczyli w 25 posiedzeniach komisji sejmowych, prezentując m.in.
materiały dotyczące realizacji polityki pieniężnej państwa w 1996 r., a także uwagi dotyczące
wykonania budżetu państwa w 1996 r. w częściach: obsługa długu krajowego, obsługa
zadłużenia zagranicznego, przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, Komisji Papierów Wartościowych, Narodowego
Banku Polskiego oraz Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego. Przedstawiali
także uwagi do projektu ustawy o restrukturyzacji BGŻ oraz do ustawy o zmianie ustawy
Prawo bankowe.
W zakresie właściwości Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej,
przedstawiciele

NIK

uczestniczyli

w

46

posiedzeniach

komisji

parlamentarnych,

w szczególności: Komisji Systemu Gospodarczego i Przemysłu, Komisji Stosunków
Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji ds. Układu Europejskiego,
Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia pilnych, rządowych projektów ustaw, Komisji
Nadzwyczajnej w sprawie zbadania zarzutów wobec niektórych b. ministrów Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą, Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Prezentowali
informacje o wynikach kontroli przedsiębiorstw państwowych powierzonych w zarządzanie
osobom fizycznym lub prawnym, a także 9 informacji dotyczących wykonania budżetu
państwa w 1996 r., w tym w częściach: Ministerstwa Gospodarki, Wyższego Urzędu
Górniczego, Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Głównego Urzędu Ceł,
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komitetu Integracji Europejskiej.
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W

sprawach

dotyczących

działalności

Departamentu

Obrony

Narodowej

i Bezpieczeństwa Państwa, pracownicy NIK uczestniczyli w 43 posiedzeniach komisji
sejmowych, w tym: Komisji Obrony Narodowej, Administracji i Spraw Wewnętrznych,
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Finansów
Publicznych, Spraw Zagranicznych, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych oraz Komisji
Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Lustracyjnych. Przedstawiali m.in.
informację o wynikach kontroli przyznawania koncesji firmom ochroniarskim oraz uwagi do
wykonania budżetu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Administracji
i Spraw Wewnętrznych, Urząd Ochrony Państwa i Wojskowe Służby Informacyjne.
W kwestiach obejmujących działalność Departamentu Ochrony Środowiska
i Budownictwa, przedstawiciele NIK uczestniczyli w 77 posiedzeniach komisji sejmowych,
w tym 31 razy w posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej
oraz 46 razy w posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa. Prezentowali m.in. wyniki kontroli egzekwowania przez Państwową Inspekcję
Ochrony Środowiska, decyzji wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli przestrzegania
wymagań ochrony środowiska oraz wyniki kontroli realizacji ustawy o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Referowali także uwagi do wykonania budżetu
za 1996 r. przez b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministerstwo
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do wykonania planu
finansowego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto
przedstawili wyniki kontroli dotyczącej inwestycji centralnych oraz zabierali głos w sprawie
sprawowania nadzoru nad Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
W pracach dotyczących zakresu działania Departamentu Pracy i Spraw Socjalnych,
przedstawiciele NIK uczestniczyli w 26 posiedzeniach komisji sejmowych, gdzie
prezentowali m.in. informację o wynikach kontroli działalności inwestycyjnej ZUS, uwagi do
wykonania budżetu za 1996 r. w częściach: Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej,
Krajowego Urzędu Pracy, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W zakresie właściwości Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
przedstawiciele NIK uczestniczyli w 21 posiedzeniach komisji parlamentarnych, w tym w 18
posiedzeniach sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w 1 posiedzeniu
wspólnym ww. Komisji oraz Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego
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w 1 posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, a także w 1 posiedzeniu
Senackiej Komisji Rolnictwa. Prezentowali m.in. informację o wynikach kontroli działalności
Ministra RiGŻ w zakresie organizacji i nadzoru szkół rolniczych oraz funkcjonowania tych
szkół, informację o wynikach kontroli wykorzystania środków budżetowych i majątku przez
jednostki badawczo-rozwojowe resortu RiGŻ oraz zakłady doświadczalne uczelni rolniczych,
a także informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 1996 r. w częściach:
Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i planu finansowego Agencji Rozwoju
i Modernizacji Rolnictwa, planu finansowego Agencji Rynku Rolnego oraz planu
finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
W sprawach dotyczących właściwości Departamentu Skarbu Państwa i Prywatyzacji,
przedstawiciele

NIK

uczestniczyli

w

20

posiedzeniach

komisji

parlamentarnych,

w szczególności: Komisji Przekształceń Własnościowych (od połowy listopada 1997 r. Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji) oraz Komisji Inicjatyw i Prac
Ustawodawczych. Prezentowali m.in. informację o wynikach kontroli działalności organów
państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do upadłości spółki,
informację o wynikach kontroli stanu przekształceń własnościowych w gospodarce
narodowej w 1996 r., informację o wynikach kontroli wypłat firmom zarządzającym rocznego
ryczałtowego wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem NFI, a także uwagi do wykonania
w 1996 r. budżetu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i Ministerstwa Skarbu
Państwa.
W kwestiach dotyczących zakresu działania Departamentu Transportu, Gospodarki
Morskiej i Łączności, przedstawiciele NIK wzięli udział w 31 posiedzeniach komisji
sejmowych, w szczególności: Komisji Transportu, Łączności, Handlu i Usług, Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów (Finansów
Publicznych). Prezentowali m.in. uwagi do rządowego dokumentu „Polityka Rozwoju
Telekomunikacji”, uwagi do wykonania w 1996 r. budżetu Ministerstwa Łączności oraz
Ministerstwa

Transportu

i

Gospodarki

Morskiej.

Referowali

także

problemy

międzynarodowego transportu drogowego w świetle kontroli NIK, a na posiedzeniu senackiej
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, której przedmiotem było rozpatrzenie ustawy Prawo o ruchu drogowym - omawiali ustalenia wyników kontroli funkcjonowania systemów
szkolenia i egzaminowania kierowców, wydawania praw jazdy i dopuszczania pojazdów do
ruchu drogowego.
W zakresie właściwości Departamentu Zdrowia i Kultury Fizycznej, przedstawiciele
NIK uczestniczyli w 59 posiedzeniach komisji sejmowych. W trakcie posiedzeń Komisji
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Zdrowia, Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, Polityki Społecznej, Transportu, Łączności,
Handlu i Usług oraz Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, prezentowali - wynikające
z przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu państwa w 1996 r. - oceny, uwagi i wnioski,
dotyczące sprawozdań z wykonania budżetu, przedstawionych przez Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, jak również
sprawozdania z wykonania planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Przedstawili ponadto na posiedzeniach Komisji Młodzieży, Kultury
Fizycznej i Sportu oraz Zdrowia informacje o wynikach kontroli: gospodarowania przez
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki środkami pochodzącymi z dopłat do stawek w grach
liczbowych

prowadzonych

i technicznego

obiektów

przez

P.P.

zajmowanych

„Totalizator
przez

Sportowy”,

zakłady

opieki

stanu

sanitarnego

zdrowotnej,

stanu

i wykorzystania kadr lekarskich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
Zabierali także głos na posiedzeniach komisji w sprawach: roli i miejsca Szkolnego
Związku Sportowego w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, stanu
sanitarnego kraju, Igrzysk Olimpijskich „Zakopane 2006”. Zgłosili ponadto uwagi do
projektu uchwały Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu, dotyczącej zmiany
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być
zlecane jednostkom niepaństwowym, jak również projektu budżetu państwa na 1988 r. w
części dotyczącej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Uczestniczyli w pracach Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmu RP nad projektami ustaw o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o zmianie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej oraz o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Zgłoszone uwagi i wnioski, odnoszące się do proponowanych rozwiązań, w tym
również o charakterze systemowym, zostały uwzględnione w projektach tych aktów
prawnych, uchwalonych następnie przez Sejm RP.
Delegatury NIK w znacznie mniejszym stopniu uczestniczyły we współpracy
z komisjami parlamentarnymi, niż miało to miejsce w przypadku departamentów kontrolnych.
Kontrole były najczęściej koordynowane przez departamenty, które także opracowywały
informacje o ich wynikach i mogły je prezentować na posiedzeniach komisji. Jednak duża
część materiałów zawartych w tych informacjach pochodziła z badań kontrolnych
prowadzonych przez delegatury uczestniczące w kontrolach koordynowanych.
Jednak można wskazać na następujące przykłady bezpośredniej współpracy
przedstawicieli delegatur NIK z organami Parlamentu oraz z posłami i senatorami:
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- Dyrektor Delegatury NIK w Katowicach uczestniczył w lutym 1997 r. w posiedzeniu
wyjazdowym Podkomisji Inwestycji Centralnych w Instytucie Onkologii - Oddział Gliwice,
gdzie przedstawił stan zaawansowania kontroli doraźnej: Realizacja inwestycji centralnej
Budowa Szpitala Onkologicznego w Gliwicach.
- W listopadzie 1997 r. odbyło się zorganizowane przez Delegaturę w Łodzi spotkanie Prezesa
NIK i Dyrektora Generalnego NIK z parlamentarzystami z terenu czterech województw
objętych zasięgiem działania Delegatury. W spotkaniu, obok przedstawicieli Departamentów
Organizacyjnego i Kontroli Doraźnych uczestniczyło kierownictwo Delegatury i pracownicy
nadzorujący czynności kontrolne. Parlamentarzystom przekazano opracowaną w tym celu
„Informację o działalności Delegatury NIK w Łodzi w okresie 10 miesięcy 1997 r.”. W
spotkaniu wzięło udział 3 senatorów i 12 posłów na Sejm RP.
- W roku 1997 kontynuowana była zapoczątkowana w 1996 r. forma informowania posłów
i senatorów ziemi lubelskiej o ważniejszych problemowych zagadnieniach będących
przedmiotem kontroli prowadzonych przez Delegaturę NIK w Lublinie. Wobec
zainteresowania posłów przekazano wojewódzkim biurom poselskim i senatorskim m.innymi
syntetyczną informację problemową zagadnień o dużym znaczeniu dla regionu,
a dotyczących ochrony

środowiska, stanu obiektów na drogach publicznych, a także

środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie rozwoju kultury fizycznej
i turystyki. Z istotniejszych informacji przekazanych parlamentarzystom wymienić należy
również ustalenia kontroli dotyczące: realizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
w szpitalach psychiatrycznych, działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
w zakresie zagospodarowania mienia zasobu własności rolnej skarbu państwa i nadzoru
sprawowanego nad mieniem wydzierżawionym, realizacji przez gminy zadań w zakresie
ochrony środowiska, udzielania zamówień publicznych przez gminy.
- W marcu 1997 r. w siedzibie Delegatury NIK w Szczecinie odbyło się spotkanie
Kierownictwa NIK i dyrektora Delegatury z parlamentarzystami województw szczecińskiego
i gorzowskiego, na którym zapoznani zostali z bieżącymi problemami dotyczącymi
funkcjonowania delegatury.
- W sierpniu 1997 r. w Warszawie, w połączonym posiedzeniu Sejmowych Komisji: Polityki
Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej udział wzięli przedstawiciele Delegatury NIK we Wrocławiu. Porządek dzienny
posiedzenia obejmował rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 1996 r.
wraz z analizą NIK w części 85 - zbiorczy budżet wojewodów,
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dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 24.11.1995 r. w
zakresie: gospodarki komunalnej, gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług
komunalnych, a także dotacji na finansowanie zadań gospodarczych. W czasie posiedzenia,
przedstawiciel Delegatury zaprezentował uwagi odnoszące się do wykonania zbiorczych
budżetów wojewodów i dotacji celowych przydzielanych gminom na realizację zadań
zleconych, które dotyczyły w szczególności: nieprawidłowości związanych z rozliczeniem
dotacji udzielanych gminom województwa wałbrzyskiego na realizację inwestycji
infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych w gminach zagrożonych
wysokim bezrobociem oraz na realizację zadań określonych w Regionalnym Programie
Restrukturyzacji Województwa Wałbrzyskiego, przewlekłej budowy jednego z dwóch
odcinków obwodnicy w Wałbrzychu, niezgodnego z przeznaczeniem zaangażowania
środków, przeznaczonych na dokonywanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa,
niezgodnego z przepisami zlecenia jednostce niepaństwowej przez Wojewodę Legnickiego za
kwotę 45 tys. zł zadania państwowego, które nie mieściło się w wykazie zadań państwowych,
które mogą być zlecane jednostkom niepaństwowym.
Ponadto, także przedstawiciele innych delegatur uczestniczyli w posiedzeniach
komisji sejmowych, na których prezentowano sprawozdania z wykonania budżetu za 1996 r.
wraz z analizą NIK w części 85 - zbiorczy budżet wojewodów, dotacje celowe na
finansowanie zadań zleconych gminom oraz dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych
na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działań niektórych miast
oraz o miejskich strefach usług publicznych.
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VI. WSPÓŁDZIAŁANIE

NAJWYŻSZEJ

IZBY

KONTROLI

Z INNYMI ORGANAMI PAŃSTWA
1.

Współdziałanie NIK z organami administracji publicznej
Najwyższa Izba Kontroli, wykonując obowiązek wynikających z art. 60 ustawy o

NIK, na podstawie prowadzonych w 1997 r. badań kontrolnych, przekazywała właściwym
organom państwowym lub samorządowym wystąpienia pokontrolne, zawierające oceny
kontrolowanej działalności, a także uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Realizując zadania określone w art. 8 ww. ustawy, NIK przedkładała także
najwyższym organom państwowym, w tym Prezydentowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów
informacje

o wynikach

przeprowadzonych

kontroli.

Oceniając

legalność

działań

kontrolowanych jednostek, NIK formułowała w wystąpieniach i informacjach uwagi i
wnioski dotyczące funkcjonowania obowiązującego prawa lub dokonywania jego zmian
(wnioski de lege ferenda).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o NIK, Izba podejmowała kontrole na wniosek
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Na wniosek Prezydenta RP, NIK podjęła następujące kontrole:
- „Realizacja wybranych zadań merytorycznych oraz dochodów i wydatków budżetowych
służby konsularnej”,
- „Przygotowanie Policji do zwalczania przestępczości zorganizowanej”,
- „Działalność organów administracji rządowej oraz podmiotów gospodarczych w zakresie
realizacji postanowień ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru
i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym”,
- Działalność fundacji na rzecz rolnictwa w zakresie wykorzystania środków budżetowych i
środków pomocy zagranicznej.
Na wniosek Prezesa Rady Ministrów, NIK podjęła następujące kontrole:
- „Wdrożenie zmian w systemie informatycznym Powszechnej Kasy Oszczędności - Banku
Państwowego, z uwzględnieniem przyczyn zakłóceń w jego działalności i skutków
finansowych dla Banku i klientów”,
- „Funkcjonowanie Funduszu Hipotecznego oraz dysponowanie środkami pomocowymi,
związanymi z obsługą Funduszu”,
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- „Wykonywanie zadań ustawowych Agencji Rynku Rolnego ze szczególnym uwzględnieniem
interwencyjnego skupu zbóż ze zbiorów 1997 r.”.
W 1997 r. Izba wysłała łącznie 226 informacji o wynikach kontroli, w tym 203
informacje zostały przedłożone Prezydentowi RP i Prezesowi Rady Ministrów.
Sprawy dotyczące wyników kontroli przedstawionych w ww. wystąpieniach
i informacjach zostały szeroko omówione w rozdziale niniejszego sprawozdania, dotyczącym
działalności kontrolnej NIK.
Ponadto uwagi i wnioski wypływające z działalności kontrolnej Izby prezentowane
były w trakcie prac nad projektami aktów normatywnych. NIK bowiem aktywnie
uczestniczyła w procesie legislacyjnym.
Udział NIK w procesie legislacyjnym rozpoczynał się już na etapie prac rządowych.
Prezes NIK ma zagwarantowane prawo udziału w posiedzeniach Rady Ministrów (art. 20
ust. 2 ustawy o NIK), co umożliwiało prezentację stanowiska Izby w sprawach
rozpatrywanych na tych posiedzeniach, a także zaprezentowanie własnego poglądu wcześniej,
w toku uzgodnień międzyresortowych. W 1997 r. Najwyższa Izba Kontroli zgłosiła uwagi do
szeregu aktów normatywnych, przedstawiciele Izby uczestniczyli w konferencjach
uzgadniających oraz w posiedzeniach Komisji Prawniczej w Urzędzie Rady Ministrów.
Również na tym etapie prac Izba przedstawiała opinie przede wszystkim w sprawach
mogących oddziaływać na zakres kompetencji kontrolnych NIK, jak też dotyczących
ograniczeń w dostępie do informacji.
W 1997 r. Departament Prawny brał, obok departamentów kontrolnych, czynny udział
w opiniowaniu materiałów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów oraz w niektórych
przypadkach na posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz

Komitetu

Społeczno - Politycznego Rady Ministrów. W 350 sporządzanych notatkach służbowych
przedstawiał stanowisko Izby odnoszące się do zgodności formalno - prawnej
rozpatrywanych materiałów z obowiązującym prawem, uwagi i zastrzeżenia dotyczące
proponowanych rozwiązań oraz propozycje ich zmian.

Niezależnie od powyższych działań, do niektórych projektów aktów normatywnych
Izba przedstawiała odrębne ( pisemne ) stanowiska

zawierające

zastrzeżenia dotyczące proponowanych rozwiązań. Uwagi te

uwagi, wnioski i

były kierowane

do

przedstawicieli ministrów i innych organów administracji publicznej opracowujących
poszczególne akty normatywne.
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W związku z podjęciem przez Ministerstwo Finansów prac nad projektem ustawy
normującej system finansów publicznych, Izba przedstawiła Ministrowi Finansów
pogłębioną analizę dotyczącą problematyki związanej z prawem budżetowym. Z punktu
widzenia realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań Izby, problematyka ta należy do
najistotniejszych kwestii w jej działalności.
Analiza ta dotyczyła między innymi następujących zagadnień:
- podstawowych pojęć i zakresu prawa budżetowego,
- problemu „dyrektywności”,
- pojęcia „zadania państwowego” i „zadania budżetowego”,
- finansowania inwestycji,
- kształtowania (zmian) zasad prawa budżetowego przepisami aktów wykonawczych,
- podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej,
- zakresu pojęcia „organów orzekających” w art. 69 prawa budżetowego,
- zaciągania zobowiązań przekraczających plan finansowy (art. 57 ust. 1 pkt 8),
- naruszenia dyscypliny budżetowej wynikającego z ustawy o zamówieniach publicznych,
- zasad funkcjonowania środków pozabudżetowych i ich powiązania z budżetem,
- funduszy celowych.
Dodatkowo, tytułem przykładu innych wystąpień NIK, można tu wskazać następujące
akty prawne, do których projektów Izba przedstawiała pisemne uwagi:
- ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
- ustawa

o

gospodarowaniu

nieruchomościami

nieprodukcyjnymi

górnictwa

węgla

kamiennego;
- ustawa o funduszach inwestycyjnych.
- ustawa o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz
utraty niektórych zwrotów lub dodatków do rent i emerytur;

- ustawa o restrukturyzacji finansowej górnictwa węgla kamiennego;
- ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
- ustawa o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji;
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy
zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza
resortem obrony narodowej;
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- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom
niepaństwowym oraz wykazu tych zadań;
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia zakresu twórczych prac projektowych
oraz trybu przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu
działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki;
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i współdziałania służb statystyki
publicznej z organami prowadzącymi

urzędowe rejestry i systemy

informacyjne

administracji państwowej;
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz szczegółowego trybu sprzedaży
wierzytelności tej Agencji;
- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi ds. Osób
Niepełnosprawnych;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania egzaminu z języka polskiego cudzoziemca ubiegającego się o prawo
wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania
tych zawodów;
- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
określenia szczegółowych zasad uzyskiwania uprawnień do wykonywania polowania oraz
trybu ich zawieszania i cofania, szczegółowych zasad powoływania komisji egzaminacyjnej
oraz zakresu i trybu przeprowadzania egzaminów i wzorów dokumentów stwierdzających
posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wynikających z nich uprawnień;
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu składania wniosków oraz terminów
i sposobu wypłacania dotacji przysługujących partiom politycznym, a także wzorów
urzędowych formularzy wniosków w sprawie dotacji, składanych przez partie polityczne;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zmieniające rozporządzenia w sprawie
atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady opieki
zdrowotnej;
- rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy stomatologów;
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- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
szczegółowych zasad sporządzania i zatwierdzania wieloletnich łowieckich planów
handlowych i rocznych planów łowieckich;
- akty wykonawcze do ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
- akty wykonawcze do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754),
- zarządzanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie trybu i zasad
nieodpłatnego pobierania prób towarów przez Państwową Inspekcję Handlową,
- zarządzanie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie trybu
postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej.
W 1997 r. przedstawiciele Departamentu Prawnego NIK brali także udział w 6
posiedzeniach Komisji Prawniczej. Posiedzenia te dotyczyły następujących projektów aktów
normatywnych:
- ustawa o zmianie ustawy karno skarbowej,
- ustawa o ochronie osób i mienia,
- rozporządzenie
i odwoływania

Rady

Ministrów

w

sprawie

szczegółowych

zasad

powoływania

oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu

niepełnosprawności, zakresu i działania, a także zakresu ich współdziałania z organami
administracji rządowej i samorządowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji,

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad
orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu,
składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli również w konferencji uzgadniającej, dotyczącej
projektu zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie trybu
i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez Państwową Inspekcję Handlową oraz
projektu zarządzania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie trybu
postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej.
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1) Udział departamentów NIK w rządowych pracach legislacyjnych

Departament Administracji Publicznej przygotował dla Kierownictwa Najwyższej
Izby Kontroli opinie i uwagi do projektów

aktów (przede wszystkim normatywnych)

rządowych i poselskich. Opiniowane dokumenty

były przewidziane do rozpatrzenia na

posiedzeniach Rady Ministrów i dotyczyły m.in.:
−

projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów;

−

projektu Programu Rządowego „Państwo sprawne, przyjazne, i bezpieczne”

−

projektu stanowiska Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o działach administracji
rządowej;

−

projektu stanowiska NIK do projektu zarządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w sprawie trybu postępowania Państwowej Inspekcji Handlowej;

−

projektu stanowiska Rządu do komisyjnego projektu ustawy o zamówieniach publicznych i
zmianie innych ustaw;

−

stanowiska Rządu wobec poselskich projektów ustaw: o przekształceniu użytkowania
wieczystego osób fizycznych w prawo własności, o uwłaszczeniu osób fizycznych będących
użytkownikami wieczystymi nieruchomości;

−

projektu stanowiska Rządu do senackiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego;

−

projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu i zasad
postępowania przy opracowywaniu, opiniowaniu i konsultowaniu projektów rozporządzeń
wojewody oraz ich wydawania;

−

projektu stanowiska Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o
rachunkowości;

−

projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie obowiązków organów administracji rządowej w
zakresie realizacji zadań ochronnych;

−

projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do
Spraw Reform Ustrojowych Państwa;

621
−

projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad współdziałania organów celnych z
organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi państwowymi i gminnymi
jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych;

−

projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zasad przygotowania i przeprowadzenia
reformy administracji publicznej.
Departament Budżetu Państwa współpracując z Departamentem Prawnym brał udział
w rządowych

pracach legislacyjnych, głownie opiniując projekty aktów normatywnych.

Zaopiniował 90 projektów, w 26 przypadkach zgłosił uwagi i wnioski. Najczęściej
znajdowały one odniesienie w materiałach pomocniczych przygotowywanych dla członków
Kierownictwa NIK biorących udział w posiedzeniach Rady Ministrów.
Udział Departamentu Edukacji, Nauki i Kultury w pracach legislacyjnych polegał na
inicjowaniu - na podstawie wyników kontroli - konkretnych rozwiązań prawnych,
opiniowaniu projektów aktów normatywnych, udziale w pracach komisji sejmowych
rozpatrujących poselskie projekty ustaw. W 1997 r. Departament zgłosił:
• uwagi do stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych,

• uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii, który w znacznej mierze
uwzględniał wnioski pokontrolne sformułowane

w informacji o wynikach kontroli

gospodarowania środkami budżetowymi przekazanymi przez państwo na finansowanie
kinematografii w latach 1993-1994; zgodnie z wnioskami NIK w projekcie znalazła się
definicja filmu polskiego, określono kryteria kwalifikujące filmy do tej kategorii, ustalono
zasady współfinansowania produkcji i dystrybucji filmów ze środków budżetowych oraz
zasady ochrony zasobów sztuki filmowej, ich gromadzenia, przeznaczenia i udostępniania;
projekt ustawy nie uwzględniał uwag i wniosków NIK dotyczących celowości utrzymywania
w strukturach organizacyjnych resortu kultury i sztuki centralnego organu administracji
rządowej do spraw kinematografii, a także zmiany zasad przekazywania środków
budżetowych na produkcję filmów; nie przewidywał także wnioskowanego przez NIK
zwiększenia kompetencji dla Filmoteki Narodowej, umożliwiającego koordynowanie prac
innych archiwów filmowych,
• opinię do projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
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• stanowisko do projektu rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu przyznawania
i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów dziennych;
proponowane zmiany w zakresie gospodarki środkami funduszu pomocy materialnej
w szkołach wyższych były zgodne z wnioskami NIK sformułowanymi po przeprowadzonej
kontroli opieki socjalnej nad młodzieżą szkolną i akademicką w 1994 r.; pozytywnie
zaopiniowano zmiany rozszerzające formy pomocy jako społecznie uzasadnione, zwracając
uwagę na ich skutki finansowe,
• opinię do projektu rozporządzenia w sprawie współdziałania ministrów w zakresie
kształcenia zawodowego; projekt stanowił element realizacji jednego z wniosków
pokontrolnych NIK, jakie sformułowane zostały w związku z kontrolą działalności organów
administracji rządowej w zakresie organizacji i funkcjonowania szkolnictwa zawodowego dla
młodzieży,
• uwagi do projektu ustawy o radiofonii i telewizji,
• opinię w sprawie poselskiego projektu ustawy o języku polskim.
Opracowano również opinie do innych materiałów przedkładanych Sejmowi RP
Radzie Ministrów, m.in. do sprawozdania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki pn.
„Atomistyka oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w Polsce w 1996 r.” oraz
do sprawozdania Międzyresortowego Zespołu do określenia zadań z zakresu służb
państwowych wykonywanych przez jednostki sfery nauki.
Departament Gospodarki i Integracji Europejskiej zgłaszał uwagi m.in. do
następujących projektów aktów prawnych:
- ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz
o wprowadzeniu opłaty węglowej;
- ustawy

o

gospodarowaniu

nieruchomościami

nieprodukcyjnymi

górnictwa

węgla

kamiennego,
- ustawy - Prawo własności przemysłowej;
- aktów wykonawczych do ustawy - Prawo własności przemysłowej;
- ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
kontraktów eksportowych;
- rozporządzenia RM w sprawie ustalenia szczegółowej listy określającej ilość lub wartość
towarów przywożonych z zagranicy zwolnionych od cła w związku z realizacją programu
zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej;
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- rozporządzenia RM w sprawie ustanowienia dodatkowych kontynentów celnych na przywóz
niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich UE;
- ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami;
- rozporządzenia w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy;
- 4 rozporządzeń opracowanych na podstawie delegacji ustawy - Kodeks celny, dotyczących
m.in. zasad i trybu ustalania preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów oraz
trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na stosowanie zabezpieczenia;
- 9 projektów dotyczących kontyngentów celnych.
Udział Departamentu Kontroli Doraźnych w pracach legislacyjnych polegał na
opiniowaniu projektu zmiany ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach
podatkowych oraz projektu ustawy Prawo bankowe w sprawie tajemnicy bankowej
w kontekście uprawnień Prezesa NIK do dostępu do tej tajemnicy.
Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Państwa składał uwagi odnośnie
projektu ustawy o ochronie danych osobowych, projektu ustawy o ochronie osób i mienia
oraz do projektu ustawy o tajemnicy państwowej i służbowej.
Departament Ochrony Środowiska i Budownictwa negatywnie zaopiniował projekt
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania
inwestycji dotowanych z budżetu państwa stwierdzając, że projekt ten nie nawiązuje do
podnoszonych przez NIK spraw, które wymagają uregulowania. Dotyczyło to szczególnie
braku jednoznacznego określenia warunków jakie muszą spełniać inwestycje, aby mogły być
zakwalifikowane do finansowania środkami z budżetu państwa, w zakresie ich prawidłowego
przygotowania do realizacji. DOŚiB podnosił również kwestię braku jednoznacznego
określenia zasad, trybu i warunków przyznawania dotacji budżetowych w kolejnych latach
realizacji oraz zasad nadzoru nad prawidłowością wydatków inwestycyjnych. Ponadto
negatywnie oceniono brak szczegółowego unormowania zasad sporządzania i aktualizacji
dokumentacji inwestycji. W celu uproszczenia nadzoru nad inwestycjami centralnymi,
DOŚiB wnioskował o rozważenie możliwości finansowania i nadzorowania inwestycji
centralnych poprzez banki w oparciu o wcześniej uzgodnione procedury. Na wniosek
sekretarza Rady Ministrów przedstawiciele Departamentu wzięli udział w uzgodnieniach pod
względem legislacyjno-redakcyjnym tekstu ww. projektu Rady Ministrów. W wyniku
uzgodnień uwzględnione zostały - w wydanym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa
z dnia 2 września 1997 r. - wnioski DOŚiB w zakresie uszczegółowienia zakresu wymaganej
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dokumentacji inwestycji oraz doprecyzowania zakresu kontroli sprawowanej przez ministrów
nad prawidłowym przygotowaniem i realizacją inwestycji centralnych.
Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zgłosił uwagi do projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wskazano m.in. na celowość
ograniczenia uprawnień Prezesa Agencji do zwiększania kwot kredytów i pożyczek oraz
większego udziału Rady Agencji w procesie przyznawania kredytów i pożyczek
przekraczających obowiązujące limity. Ponadto zwrócono uwagę na nieokreślenie w
projekcie zasad rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Uwagi Departamentu zostały
uwzględnione w toku prac nad ostateczną redakcją omawianego rozporządzenia Rady
Ministrów.
Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej brał aktywny udział w opracowywaniu
i zgłaszaniu uwag i wniosków do wszystkich skierowanych do Departamentu projektów
aktów prawnych, informacji, sprawozdań i innych opracowań kierowanych na posiedzenia
Rady Ministrów, dotyczących problematyki pozostającej w gestii kontrolnej DZiKF.
Uwagi i wnioski opracowane zostały w przypadku następujących projektów aktów
prawnych i raportów rządowych:
- ustawy o zapobieganiu, leczeniu i zwalczaniu chorób zakaźnych,
- ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy o utworzeniu Agencji Leków,
- ustawy o zawodzie lekarza,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi ds. Osób
Niepełnosprawnych,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej
i Turystyki,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń
i sprzętu sportowego,
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie
wprowadzenia systemu rozliczeń wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
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- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsiębiorstw państwowych, wobec których
zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Zdrowia i Opieki
Społecznej,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy stomatologów,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zmieniającego rozporządzenie
w sprawie atestowania aparatury i sprzętu medycznego nabywanego przez publiczne zakłady
opieki zdrowotnej,
- propozycji stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- raportu p.n. „Sytuacja osób niepełnosprawnych w prawie - niektóre podstawowe wnioski
i postulaty wynikające z analizy przepisów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych”,
- raportu „O stanie turystyki w 1996 r. oraz kierunkowych założeniach na 1997 r.”,
- informacji

„O

przekazywaniu

zadań

z

zakresu

ochrony

zdrowia

samorządowi

terytorialnemu”.

2) Współdziałanie delegatur NIK z organami samorządu terytorialnego

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, prowadząc na swoim terenie badania kontrolne
dotyczące działalności samorządu terytorialnego, podejmowały współpracę z organami
samorządowymi.
Współpraca Delegatury NIK w Bydgoszczy z samorządami polegała m.in. na
informowaniu Sejmików Samorządowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku o wynikach
ważniejszych kontroli. W 1997 r. przekazano ww. sejmikom 4 opracowane informacje
zbiorcze. Kierownictwo Delegatury

NIK w Bydgoszczy uczestniczyło w 8 sesjach

Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego i w 1 sesji WSS
Województwa Toruńskiego. Przedstawiciel Delegatury - na spotkaniu przewodniczących rad
gmin, zarządów gmin i kierowników miejsko-gminnych ośrodków gmin i ośrodków kultury
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województwa bydgoskiego - przedstawił w świetle uwag z kontroli przeprowadzonych przez
Delegaturę, ustawę o zamówieniach publicznych i jej stosowanie przez samorząd terytorialny.
Współpraca z samorządami wystąpiła również w czasie procesu kontrolnego jednostek
samorządowych, w ramach którego kontrolerzy NIK przeprowadzali niejednokrotnie
szkolenie pracowników samorządowych.

Współdziałanie Delegatury NIK w Lublinie z organami samorządu terytorialnego
polegało na aktywnym udziale przedstawicieli Delegatury w obradach wojewódzkich
sejmików samorządowych, prezentowaniu informacji o wynikach kontroli na forum
wojewódzkich sejmików samorządowych oraz na przekazywaniu niektórych ustaleń kontroli
przewodniczącym tych sejmików.
Formy współpracy Delegatury NIK w Olsztynie z organami samorządu terytorialnego
polegały m.in., z jednej strony na bezpośrednich kontaktach, z drugiej zaś na przesyłaniu do
wykorzystania materiałów pokontrolnych. Przedstawiciele samorządów uczestniczyli też
w naradach pokontrolnych. Współdziałanie Delegatury z sejmikami samorządowymi
poszczególnych województw, polegało głównie na :
−

informowaniu przewodniczących sejmików o podejmowanych przez Delegaturę tematach
kontroli w poszczególnych województwach,

−

przesyłaniu sejmikom do wiadomości i wykorzystania informacji zbiorczych z wyników
kontroli oraz niektórych wystąpień,

−

uczestnictwie dyrektora Delegatury w sesjach sejmiku samorządowego. W województwie
olsztyńskim dyrektor, bądź wicedyrektorzy brali udział we wszystkich posiedzeniach.
Dyrektor

Delegatury NIK w Zielonej Górze uczestniczył we wszystkich sesjach

Sejmiku Samorządowego Województwa Zielonogórskiego. Na posiedzeniu prezydium
Sejmiku Samorządowego Województwa Leszczyńskiego poinformował o wynikach kontroli
dotyczących samorządów leszczyńskich, szczególnie po kontroli realizacji przez organy
administracji rządowej i samorządowej zadań związanych z ochroną zasobów wód
podziemnych. Na zaproszenie przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa
Leszczyńskiego przedstawiciel ww. Delegatury wziął udział w posiedzeniu Komisji Oświaty,
Zdrowia i Sportu, na którym przedstawił informację o kontroli opieki zdrowotnej nad
uczniami

w

szkołach

i

placówkach

oświatowych. Natomiast na Sesji Sejmiku

Samorządowego Województwa Leszczyńskiego złożono informację na temat wyników
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kontroli wymiaru i poboru podatków przez gminy, przeprowadzonej na terenie województwa
leszczyńskiego w 1996 roku.

2. Wnioski skierowane do Trybunału Konstytucyjnego
W 1997 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wystąpił z 3 wnioskami do Trybunału
Konstytucyjnego.
W dniu 13 czerwca 1997 r. Prezes NIK, stosownie do art. 11 pkt 2 ustawy
o Najwyższej Izby Kontroli, wystąpił z wnioskiem o ustalenie powszechnie obowiązującej
wykładni art. 93 ust. 1 i 3, w związku z art. 97 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie
cywilnej (Dz.U. Nr 89, poz. 402) wobec wątpliwości w jednoznacznym ustaleniu organu
uprawnionego do powierzania stanowisk dyrektorów generalnych w urzędach w okresie
przejściowym określonym na 2 lata w art. 93 ust. 1 i w okresie wyznaczonym na 3 miesiące
w art. 97 tej ustawy.
Niejednolita praktyka stosowania wymienionych przepisów i rozbieżne poglądy
doktryny w tej kwestii wskazywały na potrzebę wyjaśnienia wątpliwości w drodze wykładni.
W dniu 12 listopada 1997 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w ww.
sprawie na podstawie art. 239 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., która weszła w życie z dniem 17 października 1997 r. Postępowania w sprawach
o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie obowiązującej wykładni ustaw
wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji ulegały umorzeniu.
W dniu 5 sierpnia 1997 r. Prezes NIK, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy
o Najwyższej Izbie Kontroli, wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności aktu
normatywnego - Instrukcji Nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia
30 kwietnia 1990 r. określającej postępowanie w sprawach należących do właściwości
komórek alimentów w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nie publikowana) z
aktem ustawodawczym tj. ustawą z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. z
1991 r. Nr 45, poz. 200) i ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 ze zm.).
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We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prezes NIK wnosił o wydanie orzeczenia
stwierdzającego, że zamieszczone w Instrukcji nr 3 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 30 kwietnia 1990 r. przepisy zobowiązujące pracowników ZUS do:
- żądania od uprawnionych dokumentów nie wymaganych przez prawo,

- orzekania na podstawie przesłanek materialno-prawnych nie wymienionych w ustawie,
- rozstrzygania o uprawnieniach wnioskodawców do świadczeń w formach innych niż decyzja,
nakładają na obywateli dodatkowe obowiązki i pozbawiają ich uprawnień określonych
w obowiązujących przepisach prawa materialnego i procesowego.
Wadliwość
ustawodawstwa

Instrukcji

wskazała

oraz

jej

Najwyższa

niezgodności
Izba

Kontroli

z
w

przepisami
wystąpieniu

obowiązującego
pokontrolnym

skierowanym do Prezesa ZUS. Prezes ZUS podzielił stanowisko NIK w sprawie potrzeby
zmian Instrukcji, jednakże nie doprowadził do wyeliminowania z obrotu prawnego
przepisów, które w sposób istotny ograniczają ustawowe prawo obywateli - wnioskujących
o finansowanie zasądzonych, a nieściągalnych alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.
Postanowieniem z dnia 15 października 1997 r. Trybunał Konstytucyjny postanowił
nie nadać wnioskowi dalszego biegu, gdyż wniesiony został po upływie 5 lat od ustanowienia
zaskarżonego aktu.
W dniu 24 października 1997 r., Prezes NIK, stosownie do art. 191 ust. 1 pkt 1
Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), wystąpił z wnioskiem
o stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31
marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy
oraz sposobów współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi,
z konstytucją i ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.) poprzez:
1) wydanie orzeczenia stwierdzającego, że przepisy § 1 ust. 3 i 5 oraz § 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad
finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z
bankami i instytucjami finansującymi (Dz.U. Nr 41, poz. 215 ze zm.) stanowią regulację
przekraczającą uprawnienie zawarte w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128 ze zm.), a tym
samym naruszają postanowienia art. 92 Konstytucji.,
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2) o stwierdzenie, iż ww. przepisy rozporządzenia ograniczają kompetencje Prezesa Krajowego
Urzędu Pracy określone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu.
Minister Pracy i Polityki Socjalnej rozporządzeniem z dnia 21 października 1997 r.
opublikowanym w Dzienniku Ustaw w Nr 134, pod poz. 890, które weszło w życie w dniu 14
listopada 1997 r. dokonał nowelizacji rozporządzenia w kierunku postulowanym przez Izbę
we wniosku do Trybunału w zakresie § 1 ust. 5 oraz § 3, natomiast wniosek pozostał aktualny
w zakresie § 1 ust. 3 ww. rozporządzenia. Kwestionowany przepis ogranicza kompetencje
dysponenta Funduszu Pracy przez ustanowienie obowiązku zatwierdzenia przez Ministra
Pracy „kryteriów i zasad rozdziału limitów” - w miejsce uregulowania tych zasad i określenia
kryteriów w treści rozporządzenia.
W dniu 3 listopada 1997 r. Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie.
Uczestnik postępowania - Prokurator Generalny podzielił stanowisko Prezesa Izby wyrażone
we wniosku skierowanym do Trybunału w tej sprawie.

3. Współdziałanie

NIK

z

komisjami

orzekającymi

w

sprawach

o naruszenie dyscypliny budżetowej

W 1997 r. NIK, działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.), przekazała do komisji orzekających
w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej 349 zawiadomień o naruszeniach dyscypliny
budżetowej: w tym Delegatury przekazały 302 zawiadomienia, a 47 zawiadomień przekazały
Departamenty. Zawiadomieniami skierowanymi do komisji orzekających w 1997 r. objęto
571 osób.
Dla porównania w 1996 r. NIK przekazała do komisji orzekających w sprawach
o naruszenie dyscypliny budżetowej 127 zawiadomień: w tym Delegatury przekazały
115 zawiadomień, a 12 zawiadomień przekazały Departamenty. W 1995 r. przekazano zaś
57 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny budżetowej: w tym Delegatury przekazały 45
zawiadomień a 12 Departamenty (Zespoły).
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Zarzuty naruszania dyscypliny budżetowej wysuwano głównie wobec kierowników
jednostek

organizacyjnych

(ich

zastępców) oraz głównych księgowych jednostek

budżetowych. Zawiadomieniami obejmowano niekiedy także innych pracowników jednostek
budżetowych, przede wszystkim pracowników odpowiedzialnych za udzielanie zamówień
publicznych.
W wyniku analizy kierowanych w 1997 r. zawiadomień stwierdzono, że
najczęstszymi przyczynami naruszania dyscypliny budżetowej było:
1) naruszenie zasad, formy i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,
ustalonych ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( art. 57 ust. 1 pkt
14 Prawa budżetowego).
Zarzuty te podniesiono w 180 zawiadomieniach i była to najliczniejsza grupa naruszeń
dyscypliny budżetowej ujawnionych podczas kontroli, polegających najczęściej na:
- braku właściwej dokumentacji

związanej z postępowaniem

o udzielenie zamówień

publicznych,
- udzieleniu zamówienia publicznego w trybie

z wolnej ręki pomimo

braku przesłanek

określonych w art. 71 ust. 1 pkt 1 - 7 ustawy o zamówieniach publicznych,
- niezastosowaniu

żadnego trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych,

pomimo obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 1

i

4 ust. 1 ustawy o zamówieniach

publicznych.
Tak znaczna liczba tych spraw wynikała przede wszystkim z faktu, iż w Prawie
budżetowym bardzo szeroko sformułowano zasadę odpowiedzialności za naruszenie
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych uznając, że każde naruszenie przepisów
odnoszących się do zasad, form i trybu określonych w

tej ustawie jest naruszeniem

dyscypliny budżetowej.
Należy oczekiwać, iż liczba zawiadomień

o naruszeniu dyscypliny budżetowej

z art. 57 ust. 1 pkt 14 Prawa budżetowego znacznie wzrośnie, gdyż ustawa o zmianie ustawy
o zamówieniach publicznych, opublikowana w

Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 7781,

znowelizowała przepis art. 57 ust. 1 pkt 14 Prawa budżetowego. Obecnie każde naruszenie
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny budżetowej.
2) zaciągnięcie w roku budżetowym zobowiązań, które - przy uwzględnieniu wymagalnych
terminów płatności i zobowiązań wymagalnych z okresów poprzedzających rok budżetowy -

1

Zmiana ta obowiązuje od dnia 9 października 1997 r.
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przekraczają plan finansowy jednostki wykonującej budżet (art. 57 ust. 1 pkt 8 Prawa
budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 46 zawiadomieniach.
NIK

nie

podzieliła

poglądu

Ministra

Finansów

(odzwierciedlany

także

w orzecznictwie komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej), iż
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej podlegają kierownicy i główni
księgowi jednostek budżetowych, których stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku
budżetowego był wyższy od stanu na początku roku. Taka interpretacja art. 57 ust. 1 pkt 8 zdaniem NIK - oznacza akceptację Ministra Finansów dla permanentnego stanu zadłużenia
jednostek budżetowych.
3) niedokonanie pełnych i terminowych wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe,
gospodarstwa pomocnicze i jednostki budżetowe w zakresie działalności finansowej w formie
środków specjalnych (art. 57 ust. 1 pkt 7 Prawa budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 31
zawiadomieniach.
Naruszenia dyscypliny budżetowej polegały najczęściej na tym, że jednostki te
w ogóle nie dokonywały wpłat do budżetu lub wysokość tych wpłat była zaniżona,
4) zlecanie

jednostce

niepaństwowej

zadań

państwowych

z

naruszeniem

przepisów

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 20 ust. 3 prawa budżetowego (art. 57 ust. 1 pkt
12 Prawa budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 23 zawiadomieniach, wskazując między
innymi na:
- brak stosownej dokumentacji przy zlecaniu zadań państwowych jednostce niepaństwowej,
- zaniechanie nadzoru przez zleceniodawcę nad wykonywaniem zadania,
- zaniechanie przez zleceniodawcę właściwego rozliczania dotacji,
5) niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków budżetowych otrzymanych z rezerw
budżetowych oraz dotacji z budżetu lub państwowych funduszów celowych (art. 57 ust. 1 pkt
5 Prawa budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 19 zawiadomieniach,

6) pobranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia w jednostce budżetowej lub
jednostce gospodarki pozabudżetowej bez jednoczesnego opłacenia należnych składek na
rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy (art. 57 ust. 1 pkt 9 Prawa
budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 19 zawiadomieniach,
7) wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi
z ewidencji księgowej. Zarzuty te podniesiono w 20 zawiadomieniach (art. 57 ust. 1 pkt 15
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Prawa budżetowego). Wysuwano je przede wszystkim wobec osób odpowiadających za
przygotowanie sprawozdań budżetowych,
8) zaniechanie ustalenia należności budżetowych lub funduszów celowych albo ustalenie ich lub
dochodzenie poniżej sumy wynikającej z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne
z przepisami ich umarzanie, odpisywanie lub dopuszczanie do przedawnienia (art. 57 ust. 1
pkt 1 Prawa budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 16 zawiadomieniach,
9) przekroczenie wydatków budżetowych przewidzianych w planie finansowym jednostki
wykonującej budżet ( art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budżetowego). Zarzuty te podniesiono w 9
zawiadomieniach,
10) zaniechanie przez kierownika jednostki lub rzecznika dyscypliny budżetowej zawiadomienia
komisji orzekającej o naruszeniu dyscypliny budżetowej (art. 57 ust. 1 pkt 16 Prawa
budżetowego). Zarzuty takie podniesiono w 8 zawiadomieniach.
Większość postępowań prowadzonych w sprawach przekazanych przez Izbę w 1997
roku nie zostało jeszcze zakończonych. Z ogólnej liczby 349 przekazanych zawiadomień,
w 256 przypadkach brak jest informacji o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.
W sprawach rozstrzygniętych w 1997 r. zapadły następujące decyzje:
- w

sprawach dotyczących 38 osób wydano postanowienie o odmowie wszczęcia

postępowania,
- w sprawach dotyczących 2 osób umorzono postępowanie,
- uniewinniono 35 osób, wobec których wysunięto zarzuty naruszenia dyscypliny budżetowej,
- 154 osoby uznano winnymi naruszenia dyscypliny budżetowej, w tym w stosunku do 92 osób
odstąpiono od wymierzania kary, karą upomnienia ukarano 41 osób, karą nagany 14 osób,
natomiast karą pieniężną 7 osób.
Rozstrzygnięcia w sprawach przekazanych przez Izbę zapadają często ze znacznym
opóźnieniem. Przykładem tego jest zawiadomienie przekazane w dniu 30 grudnia 1996 r.
Przewodniczącemu Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny
budżetowej przy Ministrze Finansów przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli
w Warszawie. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania Przewodniczący
Resortowej Komisji wydał dopiero w dniu 5 listopada 1997 r. Postanowienie to zostało
zaskarżone przez rzecznika dyscypliny budżetowej. Przewodniczący Głównej Komisji
Orzekającej uchylił postanowienie Przewodniczącego Resortowej Komisji Orzekającej.
W uzasadnieniu

orzeczenia odniósł się także do zwłoki w wydaniu

rozstrzygnięcia,
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stwierdzając między innymi „dotychczasowa zwłoka we wszczęciu postępowania, a także
treść zaskarżonego postanowienia, wydają się wskazywać, że naruszono w niniejszej sprawie
także normę art. 67 ust. 3 ustawy - Prawo budżetowe”.
Analiza rozstrzygnięć komisji nasuwa niejednokrotnie wątpliwości. Jednakże
uprawnienia NIK w postępowaniu o naruszenie dyscypliny budżetowej ograniczają się
w zasadzie do przyznania Izbie legitymacji do wnoszenia zawiadomień nie dając prawa do
występowania w postępowaniu w charakterze strony, ani też uprawnień do wnoszenia
środków zaskarżenia. Dlatego też, w przypadkach rażącego naruszenia prawa Izba zwraca się
do Ministra Finansów o rozważenie możliwości skorzystania przez niego z uprawnień
nadzorczych i uchylenia rozstrzygnięcia komisji orzekającej. W 1997 r. Izba zwróciła się do
Ministra o uchylenie postanowienia przewodniczącego wojewódzkiej komisji orzekającej,
które w ocenie NIK rażąco naruszało prawo. Dotyczyło to naruszenia dyscypliny budżetowej
z art. 57 ust. 1 pkt 8 Prawa budżetowego. Jednakże Minister Finansów odmówił uchylenia
postanowienia przewodniczącego komisji, przedstawiając odmienną argumentację.

4. Współpraca NIK z organami powołanymi do ścigania przestępstw lub
wykroczeń
Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r., wykonując
obowiązek wynikający z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK (Dz.U.
z 1995 r. Nr 13, poz. 59 ze zm.), przekazała organom ścigania łącznie 116 zawiadomień
dotyczących przestępstw lub wykroczeń (w tym 86 delegatury i 30 zawiadomień
departamenty), przy czym do Prokuratury skierowano 98 zawiadomień, a do innych organów
- 18 (do urzędów skarbowych - 12, do kolegiów ds. wykroczeń - 6).
Zawiadomienia najczęściej dotyczyły, podobnie jak w poprzednich latach,
nieprawidłowości noszących znamiona karalnej niegospodarności, określonej w art. 1 ustawy
z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych
przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 65) - 33 zawiadomienia, poświadczania
nieprawdy w dokumentach lub fałszowania dokumentów (art. 265, 266 kk) - 34 ujawnione
przypadki, lub zagarnięcia mienia społecznego (art. 199, 200 i 201 kk) - 14 zawiadomień..
W toku prowadzonych kontroli nadal ujawniane są przestępstwa popełniane na szkodę
spółek prawa handlowego (art. 300 i 482 kh) - 8 spraw, oraz przestępstwa polegające na
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nadużyciu zaufania (art. 206 kk) - 6 spraw, aczkolwiek liczba tych ostatnich uległa
zmniejszeniu w porównaniu z ub. rokiem (w 1996 r. - 9 tego rodzaju spraw przy dwukrotnie
mniejszej liczbie złożonych zawiadomień).
Coraz częściej ujawniane są nieprawidłowości, noszące znamiona przestępstw
określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591
ze zm.), głównie w art. 77 ust. 1 lub 2, polegających na prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub
sporządzaniu sprawozdań finansowych niezgodnie z przepisami ustawy lub umieszczanie
w nich nierzetelnych danych, a niekiedy z art. 78. Tego rodzaju zawiadomień, obejmujących
ww. przestępstwa skierowano do organów ścigania w 1997 r. łącznie 16, podczas gdy
w 1996 r. tylko 3.
Podnieść trzeba, że w toku prowadzonych kontroli ujawniane są oprócz
niegospodarności również inne przestępstwa określone w ustawie z dnia 24 października
1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego. W 1997 r. skierowano do prokuratury 5
zawiadomień o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 3 § 1 wymienionej ustawy,
polegającego na przedłożeniu dokumentów stwierdzających nieprawdę w celu wyłudzenia
kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego. W ubiegłym
roku skierowano 1 takie zawiadomienie. Po raz pierwszy od chwili wejścia w życie ustawy
o ochronie obrotu gospodarczego powiadomiono organy ścigania o popełnieniu przestępstw
z art. 6 § 1 i 3 (podjęcie działań przeciw interesom wierzyciela) - 1 sprawa oraz art. 9 § 2
(wprowadzenie fałszu do dokumentacji z działalności gospodarczej) - 1 zawiadomienie.
Dużą grupę stanowią zawiadomienia obejmujące przestępstwa ujawnione w toku
kontroli spółek prawa handlowego, a polegające na przedstawieniu przed sądem
nieprawdziwych danych odnośnie wpłacenia udziałów na kapitał zakładowy spółek przez
zarządy tych spółek (art. 302 § 1 kh i 484 § 1 kh). Tego rodzaju zawiadomień w 1997 r.
skierowano łącznie - 13.
Pojedyncze zawiadomienia dotyczyły innych przestępstw m.in. określonych w art. art.
246 kk i 247 kk, 163 kk, 55, 113 i 114 uks, 75 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności
(j.t. Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) oraz 90 i 94 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.).
Natomiast ujawnione nieprawidłowości, będące wykroczeniami dotyczyły głównie
art. 93 ustawy - Prawo budowlane (5 wniosków o ukaranie), art. 126 ustawy - Prawo wodne
oraz 103 a ust. 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń (po 1 wniosku o ukaranie).
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Zawiadomieniami o przestępstwie i wnioskami o ukaranie objęto łącznie 219 osób,
w tym 179 osób na kierowniczych stanowiskach.
W 18 zawiadomieniach skierowanych do organów powołanych do ścigania
przestępstw nie wysunięto zarzutów wobec jakichkolwiek osób (wniosek o wszczęcie
postępowania „in rem”) z uwagi na to, że na podstawie zebranego w toku kontroli materiału
nie można było zindywidualizować odpowiedzialności konkretnych osób.
W toku przeprowadzonych przez NIK kontroli stwierdzono i zgłoszono organom
ścigania straty w mieniu w łącznej wysokości 361.890.891 zł.
Spośród przekazanych w 1997 r. spraw dotyczących przestępstw zakończono tylko 16
postępowań (3 akty oskarżenia, 2 warunkowe umorzenia postępowania, 5 postanowień
o umorzeniu postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego lub wobec znikomego
stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu, 3 postanowienia o odmowie wszczęcia
postępowania oraz 3 postanowienia urzędów skarbowych
karze).

Na decyzje te Izba złożyła łącznie 7

o dobrowolnym poddaniu się

zażaleń, z których nie uwzględniono 3,

natomiast 2 zażalenia nie zostały przyjęte bowiem prokuratura uznała, iż złożone zostały
przez osobę nieuprawnioną, a co do pozostałych brak było informacji odnośnie ich
rozpoznania.
Natomiast Kolegia ds. Wykroczeń spośród przekazanych 7 wniosków o ukaranie
zakończyły 5 postępowań wydając orzeczenia o ukaraniu karą grzywny 5 obwinionych
i uniewinniając 1 osobę. Podnieść trzeba, że liczba osób objętych wnioskami o ukaranie była
wyższa niż liczba

skierowanych wniosków, bowiem w jednym przypadku wniosek

skierowano wobec dwóch osób.
Łącznie w 1997 r. organy ścigania powiadomiły Najwyższą Izbę Kontroli
o wniesieniu do sądu 25 aktów oskarżenia, (w 1996 r. - 21) 6 warunkowych umorzeniach
postępowania (w 1996 r. - 3), 47 decyzjach umarzających postępowanie karne (w 1996 r. 33). W 7 sprawach powiadomiono o odmowie wszczęcia postępowania karnego (w 1996 r. 3), w 3 sprawach urzędy skarbowe powiadomiły o wydaniu postanowień o dobrowolnym
poddaniu się karze, a w 9 sprawach zapadły orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń.
Na powyższe decyzje Najwyższa Izba Kontroli w 1997 r. złożyła łącznie 33 zażalenia
(w 1996 r. - 13), przy czym na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania złożono 4
zażalenia, a na postanowienia o umorzeniu postępowania - 29. W 8 przypadkach zażalenia te
zostały uwzględnione, w 6 - nieuwzględnione, a w 2 przypadkach prokuratura odmówiła
przyjęcia środka odwoławczego. Odnośnie pozostałych zażaleń brak jest informacji, co do ich
dalszego biegu.
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W porównaniu z rokiem ubiegłym prawie dwukrotnie wzrosła liczba skierowanych
zawiadomień (w 1996 r. - 63). Również w odniesieniu do lat wcześniejszych liczba ta jest
wyższa, bowiem w 1993 r. i 1994 r. skierowano po 104 zawiadomienia, w 1995 r. - 85
zawiadomień.
Proporcjonalnie do większej liczby zawiadomień skierowanych w 1997 r.,
zwiększeniu uległa wysokość stwierdzonych w toku kontroli i zgłoszonych organom ścigania
strat powstałych w wyniku przestępstwa. Wysokość tych strat w 1996 r. wyniosła
39.857.000 zł podczas, gdy w 1997 r. około 361.890.891 zł. Najwyższe straty w r. 1997
w wysokości 302.287.700 zł dotyczyły Stoczni Gdańskiej S.A. Oprócz tego wysokie straty
wskazane w zawiadomieniach miały miejsce m.in.: w Instytucie Zootechniki w Krakowie,
w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie, w Zakładach Piwowarskich
w Leżajsku.
W porównaniu z 1996 r. wzrosła też liczba zakończonych postępowań prowadzonych
z inicjatywy NIK na skutek zawiadomień i wniosków o ukaranie skierowanych nie tylko
w 1997 r. ale i latach wcześniejszych.
W 1997 r. zakończono łącznie 97 postępowań, podczas gdy w 1996 r. - 64. Przy czym
wzrosła nie tylko liczba skierowanych aktów oskarżenia oraz decyzji o warunkowym
umorzeniu postępowania lecz proporcjonalnie również liczba decyzji umarzających
postępowania karne, oraz odmawiających wszczęcia postępowania.
Nie wszystkie decyzje o umorzeniu postępowania lub odmowie wszczęcia
postępowania zostały zaskarżone, gdyż nie zawsze Najwyższa Izba Kontroli posiadała
legitymację procesową do wykonywania praw pokrzywdzonego na podstawie art. 41 § 1 kpk,
a ponadto nie zawsze istniały podstawy do zaskarżenia decyzji.
Analizując podjęte przez organy ścigania w 1997 r. decyzje dotyczące zawiadomień
i wniosków o ukranie przekazanych przez NIK, można wysnuć wniosek, iż skuteczność ich
jest zadowalająca. Na 47 decyzji umarzających postępowania i 7 decyzji o odmowie
wszczęcia było 25 aktów oskarżenia, w 6 sprawach warunkowo umorzono postępowania, w
8 sprawach Kolegium ds. Wykroczeń ukarało obwinionych za popełnienie wykroczenia, a w
3 sprawach urzędy skarbowe wydały postanowienia o ukaraniu.
Ponadto można stwierdzić, że brak pełnej skuteczności zawiadomień przekazanych organom
ścigania, wynika przede wszystkim z tego, iż NIK wskazuje jedynie ustalone fakty naruszenia
obowiązujących przepisów oraz osoby odpowiedzialne za te naruszenia, natomiast nie
zajmuje się stroną podmiotową przestępstwa tj. osobą sprawcy, motywami i okolicznościami
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jego działania oraz oceną stopnia zawinienia. Dlatego też, dokonana przez organ prowadzący
postępowanie ocena, zarówno okoliczności przedmiotowych jak i podmiotowych, może
prowadzić do uznania, iż czyn będący przedmiotem postępowania albo nie zawiera
ustawowych znamion przestępstwa albo, że stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu nie
jest znaczny - a w konsekwencji do umorzenia postępowania.

5. Postępowania w sprawach o uchylanie się od kontroli lub utrudnianie
jej prowadzenia

Najwyższa Izba Kontroli w okresie od 1 stycznia 1997 r. do 31 grudnia 1997 r.
skierowała do Kolegium ds. Wykroczeń 1 wniosek o ukaranie za popełnienie wykroczenia
określonego w art. 98 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK (Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59
ze zm.), które polegało na uchylaniu się od kontroli lub utrudnianiu jej prowadzenia poprzez
nieprzedstawienie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli dokumentów.
Wnioskiem tym objęto 1 osobę - dyrektora Państwowego Szpitala Klinicznego
im. J. Sztachelskiego w Białymstoku, zarzucając mu utrudnianie prowadzenia kontroli
poprzez nieprzedstawienie niezbędnych dla potrzeb kontroli dokumentów. Sprawa została
rozpoznana przez Kolegium ds. Wykroczeń, które orzeczeniem z dnia 3.04.1997 r.
uniewinniło obwinionego od pełnienia zarzuconego mu czynu.
NIK pismem z dnia 22.04.1997 r. zażądała skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego. Postępowanie przed Sądem do końca 1997 r. nie zostało zakończone, aczkolwiek
wykroczenie objęte tym postępowaniem uległo przedawnieniu w dniu 14.10.1997 r.
(zarzutem objęty został okres od dnia 28 sierpnia do 14 października 1996 r.).
Łącznie

w 1997 r. zostały zakończone 4 postępowania, dotyczące wykroczeń

określonych w art. 98 ustawy o NIK, co do których wnioski o ukaranie do Kolegium ds.
Wykroczeń Izba skierowała w 1996 r. Postępowania te dotyczyły prezesa i dwóch
wiceprezesów Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA w Warszawie, oraz dyrektora Oddziału
Okręgowego NBP w Jeleniej Górze. W 2 sprawach (wobec wiceprezesów Zarządu PBR SA)
sądy umorzyły postępowania na podstawie art. 11 pkt 6 kpk w zw. z art. 45 § 1 kw z uwagi na
przedawnienie orzekania. W pozostałych 2 sprawach sądy uznały obwinionych winnymi
popełnienia zarzuconych im wykroczeń, polegających na utrudnianiu prowadzenia kontroli
poprzez nieudostępnienie kontrolerom w toku kontroli niezbędnych dokumentów z tym,
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że w odniesieniu do 1 osoby (dyrektora Oddziału Okręgowego NPB w Jeleniej Górze) sąd
odstąpił od wymierzenia kary, a w drugiej sprawie wymierzył obwinionemu (prezesowi
Zarządu PBR SA) karę grzywny w wysokości 4.000 zł.
W porównaniu z 1996 r. NIK skierowała mniej wniosków o ukaranie za uchylanie się
od kontroli lub utrudnianie jej prowadzenia do Kolegiów ds. Wykroczeń (w 1996 r. 4 wnioski).
Analizując prowadzone przez Kolegia ds. Wykroczeń i Sądy Rejonowe postępowania,
dotyczące popełnienia wykroczenia z art. 98 ustawy o NIK, podnieść trzeba, że podobnie jak
w latach ubiegłych przewlekłość postępowania, wynikająca z odległych terminów
wyznaczanych rozpraw oraz niestawiennictwa obwinionych, uniemożliwiała szybkie
zakończenie tych postępowań. To z kolei skutkowało niejednokrotnie przedawnieniem
karalności zarzuconych czynów (1 rok od daty popełnienia wykroczenia - art. 45 ust. 1 kw)
i koniecznością umorzenia postępowania. Taka sytuacja pozwala w wielu przypadkach na
uniknięcie przez obwinionych odpowiedzialności za czyny, które utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają przeprowadzenie postępowań kontrolnych, co jest ustawowym obowiązkiem
naczelnego organu kontroli państwowej jakim jest Najwyższe Izba Kontroli.

6. Postępowania dyscyplinarne i sądowe

W Najwyższej Izbie Kontroli w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r., działając
na podstawie zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie postępowania
dyscyplinarnego w Najwyższej Izbie Kontroli (M.P. Nr 40, poz. 474), prowadzono 11
postępowań dyscyplinarnych wobec mianowanych pracowników NIK za naruszenie
obowiązków służbowych lub uchybienie godności stanowiska. Wysuwane wobec
pracowników zarzuty dotyczyły m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
niedokonaniu

czynności

kontrolnych

pomimo

otrzymanego

polecenia

służbowego,

niewłaściwego zabezpieczenia dokumentacji kontrolnej, nadużywania lub powoływania się
na zajmowane stanowisko służbowe przy załatwianiu spraw prywatnych, nierzetelnego
rozliczenia czasu pracy, wprowadzenia w błąd pracodawcy, co do celu i charakteru
planowanego przez pracownika wyjazdu zagranicznego. Spośród tych postępowań 7 zostało
wszczętych w 1997 r., a pozostałe 4 w roku poprzednim.
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W 1997 r. postanowieniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli umorzono 2
postępowania

wobec

rozwiązania stosunku pracy z pracownikami, którzy objęci byli

postępowaniami dyscyplinarnymi.
Komisja Dyscyplinarna wydała w tym okresie 3 orzeczenia, w których uznała
obwinionych za winnych zarzucanych przewinień dyscyplinarnych, wymierzając w jednym
przypadku karę upomnienia, a w dwóch pozostałych kary nagany. W przypadku pracownika
ukaranego karą upomnienia, na skutek złożonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego
odwołania, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna uznając winę pracownika zmieniła
orzeczoną karę upomnienia na karę nagany.
W pozostałych 6 sprawach postępowania dyscyplinarne toczą się nadal.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1997 r. Najwyższa Izba Kontroli prowadziła
łącznie 13 postępowań sądowych (przed sądami pracy, sądami

powszechnymi oraz

Naczelnym Sądem Administracyjnym). Przed sądami pracy rozpatrywanych było 5 spraw
w przedmiocie roszczeń pracowników o przywrócenie do pracy po rozwiązaniu umowy
zawartej na czas określony, sprostowanie opinii o pracę oraz o odszkodowanie z powodu nie
wydania w terminie świadectwa pracy i opinii, ustalenie nieprawdziwości oceny
kwalifikacyjnej pracownika za rok 1993, odprawę oraz o uchylenie kary nagany.
Spośród tych postępowań 4 zakończono:
- w 1 sprawie dotyczącej przywrócenia do pracy oraz zasądzenia wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy, wyrokiem Sądu Najwyższego, w wyniku kasacji powódki, uchylono
wyrok Sądu Rejonowego oddalający powództwo

i przekazano sprawę do ponownego

rozpoznania,
- w 1 sprawie sąd drugiej instancji oddalił apelację powoda od wyroku sądu pierwszej instancji
oddalającego roszczenia o sprostowanie opinii o pracę oraz o odszkodowanie z powodu nie
wydania w terminie świadectwa pracy i opinii,
- w 1 sprawie dotyczącej ustalenia nieprawdziwości oceny kwalifikacyjnej pracownika za 1993
r. wyrokiem Sądu Najwyższego oddalono kasację powoda,
- w 1 sprawie o przywrócenie do pracy oraz zasądzenie odszkodowania z tego tytułu, sąd
pierwszej instancji umorzył postępowanie w części dotyczącej przywrócenia do pracy,
a w pozostałej części powództwo oddalił.
- 1 sprawa o uchylenie wymierzonej kary nagany do chwili obecnej nie została zakończona jest odroczona do dnia 5 marca 1998 r.
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Przed sądami powszechnymi toczyło się 5 postępowań:
- 1 sprawa o ochronę dóbr osobistych, wytoczona w 1993 r. NIK przez firmę „PROXY”,
została obecnie zawieszona,
- 1 sprawa z powództwa NIK o sprostowanie zamieszczonej w „Trybunie” odpowiedzi
rzecznika prasowego NIK na zarzuty dotyczące działalności Izby została zakończona 31
stycznia 1997 r. zawarciem ugody przez strony, w której redakcja „Trybuny” zobowiązała się
do przeproszenia NIK,
- w 1 sprawie, dotyczącej żądania sądowego sprostowania zaleceń pokontrolnych NIK, Sąd
Apelacyjny

oddalił

zażalenie

powoda

na

postanowienie

Sądu

Wojewódzkiego,

odrzucającego pozew w tej sprawie,
- w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy Wydz. XV
Gospodarczy postępowaniem upadłościowym wobec Warszawskiej Spółdzielni Spożywców
„Społem” Ochota, Najwyższa Izba Kontroli jako wierzyciel Spółdzielni, która zalegała z
opłatami czynszu za wynajem lokalu sklepowego w budynku Izby, otrzymała częściowy
zwrot zaległości z tego tytułu,
- w styczniu 1996 r. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Warszawa - Ochota skierowała do
Wydziału VIII Karnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko
byłemu pracownikowi NIK zarzucając mu popełnienie przestępstwa z art. 246 § 1 kk.
Postępowanie wszczęto w wyniku zawiadomienia skierowanego w tej sprawie przez NIK. Od
chwili wniesienia aktu oskarżenia do Sądu postępowanie w tej sprawie jeszcze się nie
rozpoczęło. Najwyższa Izba Kontroli złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w
charakterze oskarżyciela posiłkowego, który do chwili obecnej nie został rozpatrzony. Nie
wyznaczono również terminu rozprawy.
Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczyły się 3 sprawy, które zostały
w 1997 r. zakończone. W 1 sprawie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalono
skargę Prezydenta Miasta Koszalina na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 1997 r. zakończył
trwające od 1993 r. postępowanie w sprawie własności nieruchomości, w której mieści się
siedziba Delegatury NIK w Koszalinie. Nieruchomość ta została wyłączona z spod
komunalizacji pozostając własnością Skarbu Państwa.

W dwóch sprawach Naczelny Sąd Administracyjny wydał:
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- 1 postanowienie, w którym odrzucono wniosek pracownika Delegatury NIK w Łodzi
o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w
przedmiocie zmiany stanowiska służbowego,
- 1 postanowienie, w którym odrzucono skargę Prezydenta Miasta Szczecina na decyzję
Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody
Szczecińskiego z dnia 9 sierpnia 1993 r. o nabyciu z mocy prawa przez Miasto Szczecin
własności nieruchomości, w której mieści się siedziba Delegatury NIK.

642

VII. WYKONANIE BUDŻETU NIK W 1997 ROKU
1. Uwagi ogólne
Według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych określonej przez Ministra
Finansów, Najwyższa Izba Kontroli realizowała swój budżet w ramach działu i rozdziału
oznaczonych w klasyfikacji - następująco:
Część 02

Najwyższa Izba Kontroli

Dział 99

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Rozdział 9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt 1 ustawy Prawo budżetowe, Prezes Najwyższej Izby
Kontroli jest dysponentem głównym odrębnej części budżetu państwa.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 10/95 Prezesa NIK z dnia 6.10.1995 r. w sprawie szczegółowej
organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby
Kontroli, część środków budżetowych uchwalonych dla NIK na 1997 rok realizowana była
przez 16 delegatur NIK będących dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia.
Gospodarka finansowa Najwyższej Izby Kontroli podlegała rygorom wynikającym z:
- ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe,
- ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1991 r. o rachunkowości,
- innych przepisów określających zasady gospodarki finansowej państwowych jednostek
budżetowych.
Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła gospodarki pozabudżetowej.

2. Dochody
W ustawie budżetowej na 1997 r., ustalono dochody w części 02 - NIK w wysokości
220 tys. zł. Zrealizowane dochody wyniosły 349 tys. zł, tj. o 58,6% więcej w porównaniu
z ustawą budżetową.
Zrealizowane dochody odprowadzane były na rachunki właściwych urzędów skarbowych
w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Na dochody odprowadzone do budżetu państwa w roku sprawozdawczym złożyły się
następujące tytuły wpłat:
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1/ czynsze za wynajem lokali użytkowych
2/ sprzedaż dwu-miesięcznika "Kontrola Państwowa"

58 tys. zł
10 tys. zł

3/ sprzedaż składników majątkowych wycofanych
z eksploatacji (w tym głównie samochodów)

82 tys. zł

4/ wynajem sali wykładowej i sprzedaż miejsc
noclegowych przez Ośrodek Szkoleniowy NIK

147 tys. zł

5/ odszkodowania wypłacone przez PZU w ramach
ubezpieczeń majątkowych z tytułu szkód
rozliczonych za lata ubiegłe

52 tys. zł

Zwiększone w stosunku do założeń o 58,6% dochody budżetu dotyczą pozycji wymienionych
w punktach od 3 do 5, które z uwagi na swą specyfikę są nieregularne i trudne do
prognozowania na etapie opracowywania projektu planu budżetu.

3. Wydatki
Zgodnie z ustawą budżetową na 1997 r. budżet NIK po stronie wydatków zamykał się
kwotą 139.800 tys. zł. Zgodnie z art. 53e ustawy z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
budżetowej na rok 1997, wydatki majątkowe przewidziane w paragrafie 72 budżetu NIK
zostały ograniczone o 20 procent, tj. o kwotę 1.863 tys. zł. W wyniku przekazania ww. kwoty
do rezerwy celowej z przeznaczeniem udzielenia pomocy na obszarach dotkniętych
powodzią, budżet NIK po korekcie wyniósł 137.937 tys. zł. Środki pieniężne otrzymane z
Ministerstwa Finansów na poczet realizacji budżetu NIK wyniosły w skali roku 131.103 tys.
zł i w tej wysokości zostały wykorzystane.
Procentowe wskaźniki wykonania budżetu NIK za 1997 rok wynoszą odpowiednio:
- wykonanie w stosunku do planu po zmianie równa się
- wykonanie w stosunku do uzyskanych środków równa się

95,0%
100,0%.

Budżet NIK w roku sprawozdawczym zrealizowany był w granicach kwot
określonych w układzie wykonawczym zgłoszonym do Ministra Finansów z uwzględnieniem
prawidłowo dokonanych przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, stosownie
do zasad
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wynikających z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.
Przesunięcie środków w ramach uchwalonego budżetu wynikało z przystosowania struktury
wydatków rodzajowych do faktycznych potrzeb powstałych w toku realizacji budżetu.
Kompensata środków polegająca na zmniejszeniu jednych i zwiększeniu drugich
pozycji wydatków rodzajowych dotyczyła m.in.:
- przeniesienia nie wykorzystanych środków w kwocie 208 tys. zł planowanych w paragrafie
17 - "nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród" na paragraf 11 - "wynagrodzenia osobowe".
Podstawę prawną do wprowadzonej zmiany stanowiła nowelizacja ustawy z dnia 8 listopada
1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 647),
- zmniejszenia wydatków w paragrafach 66 i 67 o kwotę 632 tys. zł za zarząd
nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Zmniejszenie spowodowane było
zmianą aktów prawnych, które od 1 stycznia 1997 r. wyłączyły nieruchomości Skarbu
Państwa będące m.in. w zarządzie Najwyższej Izby Kontroli z obowiązku dokonywania tych
opłat,
- zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 35 - "Energia" o kwotę 178 tys. zł w efekcie
remontu i modernizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Filtrowej 57. Zmodernizowana,
energooszczędna instalacja ciepłownicza wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji
księgowanych w tym paragrafie,
- sfinansowania wydatków zwiększonych w stosunku do założeń budżetu na ubezpieczenia
majątkowe. Niedoszacowanie potrzeb w granicach 65 tys. zł wynikało przede wszystkim
z bardzo wysokich składek ubezpieczeniowych za sprzęt komputerowy przenośny notebooków,
- pokrycia

niedoboru

środków

w

paragrafach

41

i

42,

które

dotyczą

składek

ubezpieczeniowych w ZUS i składek na Fundusz Pracy. Korekta planu wydatków związana z
wykonaniem ustawowego obowiązku wyniosła 1.389 tys. zł.
Porównanie wydatków budżetu planowanego i zrealizowanego w 1997 r. z wydatkami
poniesionymi w latach 1995 i 1996 oraz planowanymi na 1998 r. ilustrują następujące dane
liczbowe.

Tabela 13 - Wydatki planowane i zrealizowane przez NIK w latach 1995-1997
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w tys. zł
1995 r.

1996 r.

ustawa

wykon.

ustawa

1997 r.
wykon.

1998 r.

ustawa

plan po

wykon.

ustawa

zmianach
1

2

3

4

5

6

7

8

77.526

77.273

124.322

117.763

139.800

137.937

131.103

155.101

Procentowe wskaźniki wzrostu
rubr. 3:1

rubr. 4:2

rubr. 6:3

rubr. 7:4

rubr. 8:6

9

10

11

12

13

160,4

152,4

110,9

111,3

112,4

Uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za 1997 r. podany przez
Prezesa GUS w wysokości 14,9% (MP Nr 3, poz. 39), wydatki budżetowe Izby w 1997 roku
były niższe w porównaniu z wydatkami poniesionymi w 1996 r. o 3,1%.
W wyrażeniu liczb bezwzględnych różnica ta stanowi ponad 4.200 tys. zł.
Struktura budżetu NIK w 1997 r. w liczbach absolutnych i wyrażeniu procentowym
w porównaniu z budżetem 1996 r. ilustruje tabela nr 14:

Tabela 14 - Struktura budżetu NIK w latach 1996-1997
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Lp. Grupa wydatków

1996 r.

1997 r.

Wskaźnik

wykonanie

wykonanie

wzrostu w %

wydatki

strukt.

wydatki

strukt.

w tys. zł

w%

w tys. zł

w%

rubr. 5:3

1

2

3

4

5

6

7

I.

Wynagrodzenia

86.129

73,1

101.737

77,6

118,1

18.701

15,9

17.336

13,2

92,7

nagrody i pochodne
II.

Materiały, usługi, opłaty,
podatki i składki

III. Zakupy majątkowe

9.371

8,0

7.453

5,7

79,5

2.960

2,5

3.958

3,0

133,7

602

0,5

619

0,5

102,8

100,0

111,3

o charakterze inwest.
IV. Podróże służbowe
krajowe i zagraniczne
V.

Odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych
R a z e m:

117.763

100,0

131.103

Zgodnie z wewnętrzną strukturą organizacyjną NIK i podziałem zadań określonych
w zarządzeniu nr 10/92 Prezesa NIK, preliminarz wydatków budżetowych realizowany był
przez centralę NIK i 16 delegatur zlokalizowanych na terenie kraju.
Pod pojęciem centrali NIK w kontekście wykonywania budżetu rozumie się wydatki
związane z działalnością.
- 13 departamentów kontrolnych,
-

7 departamentów funkcjonalnych,

-

1 delegatury NIK w Warszawie - z siedzibą przy ul.Filtrowej 57.
Partycypację poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK w wielkości zrealizowanych
wydatków w 1997 roku ilustrują dane liczbowe zawarte w poniższej tabeli:

Tabela 15 - Udział jednostek organizacyjnych NIK w wydatkach zrealizowanych w 1997 r.
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Lp.

Jednostka organizacyjna

Przeciętna liczba

(delegatura)

zatrudnionych

Procentowy udział
Wydatki w tys. zł w globalnej kwocie
wydatków

1

2

3

4

5

1.

Białystok

44

3.060

2,3

2.

Bydgoszcz

46

3.378

2,6

3.

Gdańsk

47

3.328

2,5

4.

Katowice

65

5.104

3,9

5.

Kielce

47

3.367

2,6

6.

Koszalin

37

2.662

2,0

7.

Kraków

54

3.790

2,9

8.

Lublin

57

3.940

3,0

9.

Łódź

69

4.980

3,7

10.

Olsztyn

40

2.898

2,2

11.

Opole

41

2.738

2,1

12.

Poznań

52

3.616

2,8

13.

Rzeszów

41

2.965

2,3

14.

Szczecin

39

2.730

2,1

15.

Wrocław

59

4.327

3,3

16.

Zielona Góra

33

2.369

1,8

x

Razem delegatury

771

55.252

42,1

17.

Centrala

858

75.851

57,9

x

Ogółem

1629

131.103

100,0

Realizację budżetu NIK w układzie dysponentów środków budżetowych oraz
rodzajowy układ wydatków za 1997 rok przedstawiono w tabelach nr 16 i 17.

Tabela 16 - Realizacja budżetu NIK w układzie dysponentów środków budżetowych
Dysponenci środków

Przeciętny

Wydatki zreali-

Struktura

Struktura
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budżetowych

m-czny stan

zowane w 1997 r. etatów

wydatków

etatów w 1997 r. w tys. zł

w procentach

w procentach

1

2

3

4

5

centrala NIK - dysponent

858

75.851

52,7

57,9

16 delegatur NIK - dyspo- 771

55.252

47,3

42,1

131.103

100,0

100,0

główny
nent trzeciego stopnia
Ogółem

1629

Tabela 17 - Rodzajowy układ wydatków za 1997 rok po stronie planu i wykonania
Klasyfikacja
wg grup

Budżet w 1997 r. w tysiącach zł

Procent.

Grupy wydatków

układu

wskaźnik
wg ustawy po zmianach wykonanie wykon.

wykonaw

rubr. 5:4

1

2

11-17
41-42

3

4

5

6

Wynagrodzenia, nagrody 69.313

69.313

69.302

100,0

Pochodne od wynagrodz. 31.134

32.523

32.435

99,7

23.822

17.336

72,8

7.453

7.453

100,0

4.437

4.207

3.958

94,1

619

619

619

100,0

139.800

137.937

131.103

95,0

(ZUS i Fund. Pracy)
21-40; 66, 67, Materiały, usługi, opłaty
69, 84

podatki i składki

72

Wydatki na zakupy

24.981

majątkowe - finansow. ze 9.316
środków inwestycyjnych
28-29

Podróże służbowe
krajowe i zagraniczne

43

Odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Razem

plan

wykonanie

w tysiącach zł

% wykonan.
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Wynagrodzenia osobowe §§ 11 i 17

69.313

69.302

100,0

pochodne (ZUS + Fundusz pracy) §§ 41 i 42

32.523

32.435

99,7

_________________________________
101.836

101.737

99,9

W skład wydatków osobowych, które wraz z pochodnymi stanowią 77,6% ogółu
budżetu NIK, wchodzą następujące pozycje wypłat, które zestawiono w tabeli nr 18 za lata
1996-1997.
Tabela 18 - Podział wydatków osobowych w latach 1996-1997
w tys. zł
Wykonanie
Lp.

Wyszczególnienie

1996

Procentowy
1997

wskaźnik
rubr. 4:3

1

2

3

4

5

1.

Płace wg angaży i nagrody

55.075

63.963

116,1

2.

Gratyfikacje jubileuszowe

1.117

1.330

119,1

3.

Odprawy emerytalne

412

367

89,1

4.

Razem poz. 1 + 2 + 3

56.604

65.660

116,0

5.

Nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród

2.738

3.642

133,0

6.

Razem poz. 4 + 5

59.342

69.302

116,8

7.

Pochodne od płac (ZUS + F.P.)

26.787

32.435

121,1

8.

Ogółem wynagr. z pochodnymi (poz. 6 + 7)

86.129

101.737

118,1

9.

Przeciętna liczba zatrudnionych w roku

1.536

1.629

106,0

10.

Przeciętna miesięczna płaca w złotych

a)

wyliczona z poz. 1

2.988

3.272

109,5

b)

wyliczona z poz. 4

3.071

3.359

109,4

c)

wyliczona z poz. 6

3.220

3.545

110,1

Stan zatrudnienia i poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń pracowników
NIK w wielkościach nominalnych i realnych w latach 1994-1997 ilustrują dane liczbowe
zawarte w tabeli nr 19.
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Tabela nr 19

-Stan zatrudnienia i poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń

pracowników NIK w latach 1994-1997

etaty

fundusz płac

przeciętna

wskaźnik

wskaźnik wzrostu

wzrost (+)

brutto w tys.zł

płaca w zł

inflacji

płac nominalnych

spadek (-)
płac real-

(§ 11)
Lata

plano-

wyko-

plano-

wyko-

plano-

wyko-

plano-

wyko-

plano-

rzeczy-

nych w

wane

nane

wany

nany

wana

nana

wany

nany

wany

wisty

procent.
rubr. 11-9

1

2

3

1994

1450

1995

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1450,0 29.498 29.495 1.695

1.695

127,0

132,2

127,4

127,1

- 5,1

1450

1472,5 37.974 37.961 2.182

2.148

122,7

127,8

128,7

126,7

- 1,1

1996

1650

1536,2 56.614 56.604 2.859

3.071

119,8

119,9

131,0

143,0

+ 23,1

1997

1675

1629,0 65.671 65.660 3.267

3.359

115,0

114,9

114,3

109,4

- 5,5

Jak wynika z powyższych danych za 1997 r.
- średnia płaca nominalna w Izbie wzrosła w stosunku do roku 1996 o 9,4%,
- nastąpił spadek przeciętnej, miesięcznej płacy realnej o 5,5%.
plan

wykonanie

% wykon.

w tysiącach zł
Wydatki zaliczane do grupy „pozostałe wydatki”

23.822

17.336

72,8

Niższe niż planowano nakłady na wydatki ogólnoadministracyjne są wynikiem
ograniczeń wprowadzonych w związku z apelem Ministra Finansów podyktowanym
koniecznością wygospodarowania środków na usuwanie skutków powodzi.
Wydatki poniesione na utrzymanie i obsługę działalności podstawowej w 1997 r. stanowiły
13.2% globalnego rocznego budżetu Izby.
Wysokość nakładów na przestrzeni ostatnich czterech lat ilustrują następujące dane
liczbowe:
Tabela 20 - Wydatki ogólnoadministracyjne NIK w latach 1994-1997
Rok

Zrealizowane wydatki w tys. zł

Procentowy udział w globalnym
budżecie NIK
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1994

8.222

14,6

1995

10.285

13,3

1996

18.701

15,9

1997

17.336

13,2

Rzeczowy zakres wydatków obejmuje dużą ilość różnorodnych pozycji rodzajowych,
które generalnie dotyczą: utrzymania w stałej sprawności technicznej budynków, lokali
biurowych, maszyn i urządzeń, opłacania czynszów, zakupu materiałów biurowokancelaryjnych,

czystościowych, konserwacyjno-gospodarczych, bhp, części zamiennych

i paliwa dla środków transportu samochodowego, zakupu usług komunalnych, materialnych
i niematerialnych oraz dokonania opłat m.in. z tytułu: - ubezpieczeń majątkowych
- składek członkowskich do międzynarodowych organizacji
zrzeszających instytucje kontrolne,
- podatków
Spośród całej grupy wydatków zgrupowanych w paragrafach 21, 24, 31-40, 66, 67, 69 i 84,
największy wartościowy udział stanowią:

1996

1997

w tys. zł
- prace konserwacyjne i roboty remontowo-budowlane

9.597

6.924

414

602

- energia elektryczna, cieplna, woda i kanalizacja

690

924

- paliwo, części zamienne do samochodów, naprawy i przeglądy

567

703

- usługi telekomunikacyjne

1.111

1.273

427

487

2.589

2.443

571

666

149

207

- prenumerata dzienników urzędowych, zakup książek, prasa
i czasopisma fachowe

- wynagrodzenia biegłych i specjalistów powoływanych ds.
prowadzonych kontroli na podstawie umowy-zlecenia lub
umowy o dzieło
- materiały kancelaryjno-biurowe, gospodarczo-czystościowe,
sprzęt i wyposażenie lokali biurowych
- szkolenia
- wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych łącznie
z kosztami tłumaczeń

652
- ubezpieczenia majątkowe

255

426

- czynsze za wynajem lokali biurowych

995

1.366

- podatki, opłaty i składki członkowskie

351

108

W grupie wydatków ogólno-administracyjnych największy udział (40%) stanowiły nakłady
na roboty remontowo-budowlane, które były prowadzone w budynku zajmowanym przez
centralę NIK i ośmiu delegaturach (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Koszalin, Kraków,
Olsztyn, Rzeszów, Szczecin).
plan

wykonanie

% wykon.

w tysiącach zł
Wydatki na zakupy majątkowe - finansowane

§ 72

7.453

7.453

100,0

ze środków inwestycyjnych
Zgodnie z planem zakupów inwestycyjnych o charakterze majątkowym w 1997 r. Izba
kontynuowała proces komputeryzacji. Wydatki na zakup sprzętu komputerowego
i oprogramowania strukturalnego wyniosły w roku sprawozdawczym 5.084 tys. zł.
Spośród innych wydatków poniesionych ze środków inwestycyjnych między innymi
sfinansowano zakup:
- 8 szt. samochodów osobowych marki Polonez

204 tys. zł,

- jednego mieszkania służbowego

235 tys. zł,

- sprzętu technicznego, biurowego jak:
kserokopiarki, niszczarki, bindownice,
urządzenia nagłaśniające itp.

1.811 tys. zł.

Wszystkie zakupy realizowane były w ramach odpowiedniego trybu przewidzianego
w ustawie o zamówieniach publicznych.

plan

wykonanie

% wykon.

w tysiącach zł
Podróże służbowe

krajowe

§ 28

3.698

3.507

94,8

zagraniczne § 29

509

451

88,6

_______
4.207

_____

______

3.958

94,1
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Wydatki na podróże służbowe pracowników NIK w rocznym budżecie Izby stanowiły 3%.
W odniesieniu do wydatków związanych z delegacjami służbowymi krajowymi, były
one realizowane w oparciu o stawki diet i zasady zwrotu kosztów uregulowane w
Zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad
ustalania oraz
należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
(MP Nr 39, poz. 387) z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 78 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, uprawniających pracowników nadzorujących
lub wykonujących czynności kontrolne do pobierania diet w podwójnej wysokości.
Stawki diet rozliczane w okresie sprawozdawczym były następujące:
od 1 stycznia do 31 maja

16,40 zł/za dobę,

od 1 czerwca do 31 grudnia

20,-

zł/za dobę.

W 1997 r. na wydatki dotyczące służbowych wyjazdów zagranicznych złożyły się
wyjazdy na kontrolę polskich placówek zagranicznych oraz wyjazdy związane ze współpracą
międzynarodową i kontaktami Najwyższej Izby Kontroli z organami kontroli w Europie
i świecie
Wydatki poniesione z tytułu przejazdów, diet i opłat hotelowych w 1997 r.
kształtowały się następująco:
1. wyjazdy dotyczące kontroli ambasad, konsulatów, biur radcy
handlowego w sześciu krajach (Niemcy, Ukraina, Czechy,
Francja, Libia, Rosja)

186 tys.zł,

2. udział w seminariach, sympozjach, konferencjach z tytułu
członkostwa w Europejskiej Organizacji Najwyższych
Organów Kontrolnych (EUROSAI) oraz w Międzynarodowej
organizacji Najwyższych Instytucji Kontrolnych (INTOSAI)

253 tys.zł,

3. wymiana ekspertów, szkolenia i staże - trzy wyjazdy do
Austrii, Czech i W.Brytanii

12 tys.zł.

Wyżej wymienione wydatki w układzie rzeczowym były następujące:
diety

107 tys.zł

noclegi

150 tys.zł

przejazdy

177 tys.zł

inne (np. opłaty za konferencje, ubezpieczenia)
Razem

17 tys.zł
451 tys. zł
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Rozliczenie

kosztów

delegacji

zagranicznych

dokonywane

było

zgodnie

z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie zasad
ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju (MP Nr 34, poz. 346).
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VIII. SPRAWY

OSOBOWE

I

SZKOLENIE

ZAWODOWE

PRACOWNIKÓW NIK
1. Sprawy osobowe
Planowana liczba etatów w NIK na 1997 r. wynosiła 1675. Zatrudnienie na dzień
31 grudnia 1997 r. wynosiło 1650 pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym 10
pracowników przebywało na urlopach bezpłatnych i wychowawczych). Średnie miesięczne
zatrudnienie (bez ww. urlopów) wynosiło ok. 1558. Według stanu na dzień 31 grudnia
1996 r., NIK zatrudniała 1605 pracowników w przeliczeniu na etaty (w tym 15 pracowników
na urlopach bezpłatnych i wychowawczych).
Najwyższa Izba Kontroli uzupełniała w 1997 r. kadrę kontrolerską o pracowników
posiadających

odpowiednie kwalifikacje szczególnie z dziedziny prawa i ekonomii.

W 1997 roku wpłynęły do NIK 252 oferty pracy, w tym 239 ofert od osób legitymujących
się wyższym wykształceniem, a 13 od osób z wykształceniem średnim.
Ogółem w 1997 r. przyjęto do pracy w NIK 119 osób, odeszło z pracy 75 osób,
w tym 22 na emerytury i renty.
Na dzień 31.12.1997r. NIK zatrudniała 1232 pracowników nadzorujących
i wykonujących czynności kontrolne (na dzień 31.12.1996 r. było zatrudnionych 1185
pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne), w tym:
- 355 pracowników z wykształceniem prawno-administracyjnym,
- 310 pracowników z wykształceniem ekonomicznym,
- 376 pracowników z wykształceniem technicznym, rolniczym i pokrewnym,
- 191 pracowników z innym wykształceniem wyższym,
W grupie pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne, NIK
zatrudniała:
- 67 pracowników z tytułem doktora nauk,
- 27 pracowników posiadających więcej niż 1 fakultet,
- 33 absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Struktura wieku pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne
przedstawiała się następująco:
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do 30 lat

-

51 pracowników

od 31 do 40 lat

-

181 pracowników

od 41 do 50 lat

-

466 pracowników

od 51 do 60 lat

-

394 pracowników

ponad 60

-

140 pracowników

W 1997 r. Prezes Najwyższej Izby Kontroli mianował na wyższe stanowiska 113
pracowników nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne oraz awansował na wyższe
stanowiska 19 pracowników administracyjnych.
Na dzień 31 grudnia 1997 r. struktura zatrudnienia w NIK (w przeliczeniu na etaty)
wg grup stanowisk przedstawiała się następująco:
- Kierownictwo NIK

5

- doradcy Prezesa

11,5

- Dyrektorzy Departamentów

19

- Dyrektorzy Delegatur

17

- Wicedyrektorzy Departamentów

35

- Wicedyrektorzy Delegatur

29

- doradcy

298,75

- główni specjaliści kontroli państwowej

309

- specjaliści kontroli państwowej

133

- starsi inspektorzy kontroli państwowej

274,75

- inspektorzy kontroli państwowej

75

- młodsi inspektorzy kontroli państwowej

22

- główni specjaliści

35,5

- starsi specjaliści

13

- specjaliści

17,5

- główni księgowi w delegaturach i OS Goławicach

17

- pozostali pracownicy administracji i obsługi
Razem

338
1650

W 1997 r dokonana została ocena kwalifikacyjna pracowników mianowanych.
Ogółem poddano ocenie 884 osoby, t.j. 89,2% pracowników mianowanych NIK.
Stuktura uzyskanych ocen przedstawiała się następująco:
-

66 ocen wzorowych, tj. 7,5%,

- 365 ocen bardzo dobrych, tj. 41,3%,
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- 369 ocen dobrych, tj. 41,7%,
-

79 ocen dostatecznych, tj. 8,9%,

-

5 ocen negatywnych, tj. 0,6%.
Od ocen odwołało się 25 pracowników, tj. 2,8% ocenianych. W wyniku rozpatrzenia odwołań
przez Komisję do Spraw Ocen Kwalifikacyjnych, Prezes NIK podtrzymał 17 ocen
kwalifikacyjnych, a 8 ocen podwyższył (z czego 3 oceny negatywne zostały zmienione na
dostateczne).

2. Szkolenie zawodowe pracowników Najwyższej Izby Kontroli w 1997 r.
W 1997 r. w różnych formach szkolenia organizowanego centralnie uczestniczyło
ogółem 1154 osoby, w tym:
-

w aplikacji kontrolerskiej

-

w specjalistycznych formach

153

doskonalenia zawodowego

703

-

w formach szkolnych

115

-

w szkoleniu organizowanym
przez inne instytucje

183

Szkoleniem teoretycznym z zakresu aplikacji kontrolerskiej - organizowanym
centralnie - objęto 153 pracowników (146 pracowników NIK i 7 z urzędów administracji
centralnej i terenowej). Program szkolenia obejmował 430 godzin wykładów i ćwiczeń
w okresie 3 semestrów. Zajęcia prowadzono w 5 grupach podczas 16 seminariów. Część
praktyczną aplikacji - polegającą na wykonywaniu w ramach obowiązków służbowych
zleconych zadań kontrolerskich oraz samokształcenia - aplikanci realizowali w swoich
departamentach i delegaturach pod nadzorem opiekunów i dyrektorów.
Aplikację kontrolerską ukończyło w terminie 45 osób, a pozostałe 10 zostało
dopuszczone do poprawkowego egzaminu kontrolerskiego.
W ramach doskonalenia zawodowego pracowników NIK w 1997 r. zorganizowane
zostały 23 szkolenia, w których uczestniczyło ponad 700 pracowników.
W 2 szkoleniach na temat ochrony obrotu gospodarczego i działalności gospodarczej
w formie spółek prawa handlowego i cywilnego uczestniczyło 53 pracowników NIK. Celem
tego szkolenia było zapoznanie pracowników NIK z podstawowymi przepisami regulującymi
ochronę obrotu gospodarczego i możliwościami ich wykorzystania w praktyce kontrolerskiej
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oraz zasadami działania i metodami kontroli działalności spółek prawa handlowego
i cywilnego.
W 2 szkoleniach na temat ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych uczestniczyło 62 pracowników NIK. Szkolenie zorganizowano - dla
pracowników NIK, zajmujących się problematyką przekształceń własnościowych - w
związku z nową ustawą z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych. Celem tego szkolenia było przede wszystkim omówienie przez specjalistów z Ministerstwa Skarbu Państwa -

przepisów nowej ustawy, jak również

zmian dokonanych w stosunku do poprzedniej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych.
W 3

szkoleniach na temat rachunkowości budżetowej i naruszenia dyscypliny

budżetowej uczestniczyło 82 pracowników NIK. Szkolenie to miało na celu przygotowanie
inspektorów do kontroli wykonania budżetu państwa, ze szczególnym uwzględnieniem
przypadków naruszania dyscypliny budżetowej.
W 2 szkoleniach na temat zamówień publicznych - zorganizowanych wspólnie
z Urzędem Zamówień Publicznych, który zapewnił obsługę dydaktyczną i niezbędne
materiały szkoleniowe - uczestniczyło 53 pracowników NIK.
W 4 seminariach na temat etyki zawodowej uczestniczyło 49 pracowników NIK.
Przedmiotem tego szkolenia były przede wszystkim takie zagadnienia, jak:
- społeczne i psychologiczne mechanizmy kierujące postępowaniem ludzi w sytuacjach
konfliktów etyczno-moralnych,

- zrozumienie zachowań innych ludzi i świadomości własnego zachowania poprzez trening
zachowania w realnych sytuacjach społecznych, tworzonych na zajęciach,
- świadome budowanie etosu pracowniczego, osobistej odpowiedzialności i samodzielności w
pracy.
W szkoleniu doradców prawnych, w którym uczestniczyło 57 pracowników NIK,
omówiono treści nowej Konstytucji, w szczególności w zakresie źródeł prawa, zmiany
w systemie prawa karnego i postępowania karnego w nowym kodeksie karnym i kodeksie
postępowania karnego oraz problematykę prawną związaną z kontrolą wykonania budżetu
państwa.

659
Szkolenie zorganizowane dla 37 pracowników finansowo-księgowych NIK miało na
celu zapoznanie ich m.in. ze zmianami w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych w 1997 r., aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie rozliczeń finansowych
dotyczących świadczeń ZUS, zmianami podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne i na fundusz pracy, wybranymi zagadnieniami z zakresu

rachunkowości

budżetowej oraz prawa pracy i eksploatacji systemów komputerowych w NIK.
Ponadto w 1997 r., dla pracowników biorących udział w kontrolach koordynowanych
przez departamenty NIK, zorganizowano centralnie 2 seminaria przedkontrolne i 4 seminaria
śródkontrolne, w których uczestniczyło łącznie 253 pracowników NIK.
Przedmiotem tych szkoleń były takie zagadnienia, jak:
- przekształcenia własnościowe w gospodarce,
- kontrola wykonania budżetu państwa za 1996 r.,
- wykonywanie dochodów i wydatków przez sądy powszechne,
- działalność spółek radiofonii publicznej w zakresie gospodarowania majątkiem,
- ocena działań windykacyjnych niektórych banków,
- efektywność wykorzystania przez podmioty gospodarcze pomocy ze środków EFSAL.
Zorganizowano również dwa szkolenia wewnętrzne, w których uczestniczyło łącznie
57 pracowników NIK. Tematyka tych szkoleń dotyczyła realizacji bieżących zadań 2
departamentów.

W 1997 r. na studiach wyższych zaocznych lub wieczorowych pobierało naukę 25
pracowników Najwyższej Izby Kontroli, w tym 17 pracowników z departamentów i 8
z delegatur NIK. Najwięcej pracowników podnosiło kwalifikacje zawodowe na studiach
podyplomowych, tj. 24 osoby z departamentów (9 ukończyło) i 48 - z delegatur NIK.
Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kontynuuje
5 pracowników z departamentów, a na innych uczelniach kraju - 2 pracowników delegatur.
Ośmiu pracowników odbywało aplikację radcowską (3 osoby ukończyły),
2 pracowników aplikację sądową i 1 pracownik aplikację prokuratorską.
Języków obcych - w zorganizowanej formie - uczyło się 46 pracowników, natomiast
na stażach zagranicznych w USA podnosiło swoje kwalifikacje 4 pracowników NIK.
W 1997 r. 53 pracowników NIK uczestniczyło w kursach i seminariach prowadzonych
przez innych organizatorów, tj. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Okręgowe Izby
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Radców Prawnych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Szkoleniowe „Edukator”,
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, wyższe uczelnie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
i inne instytucje. Przedmiotem tych szkoleń były m.in. takie zagadnienia jak: samorząd
terytorialny, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, system bankowy, analiza ekonomicznofinansowa, działalność gospodarcza jednostek budżetowych, informatyka oraz nowe regulacje
prawne z zakresu prawa budowlanego, cywilnego, handlowego i ubezpieczeń społecznych.
Uczestnicy kursów otrzymywali zaświadczenie o ich ukończeniu, a niektórzy uzyskali tytuły
specjalistów w określonej dziedzinie.
Niezależnie od szkolenia organizowanego centralnie przez Departament Kadr
i Szkolenia, departamenty i delegatury NIK organizowały we własnym zakresie szkolenia
zawodowe pracowników w formie narad szkoleniowo-zawodowych, bądź kierowały
pracowników na zawodowe kursy specjalistyczne.
W IV kw. 1997 roku objęto szkoleniem podstawowym w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy kadrę kierowniczą Najwyższej Izby Kontroli (dyrektorów i ich zastępców
wszystkich jednostek organizacyjnych NIK). Na trzech turnusach przeszkolono łącznie 130
osób. Celem szkolenia

było zapewnienie osobom kierującym pracownikami

wiedzy

i umiejętności niezbędnych do wykonywania i organizowania pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
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IX.

INFORMATYZACJA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

1. System wspomagania działalności kontrolnej NIK

Podstawowa dedykowana aplikacja użytkowa NIK, jaką jest system PILOT
stanowiący pilotażową wersję systemu wspomagania działalności kontrolnej Izby, w 1997 r.
uległa znacznej rozbudowie i modyfikacji.
W pierwszym kwartale 1997 r. dokonano gruntownej przebudowy systemu PILOT
związanej z wprowadzoną od początku 1997 r. zmianą struktury organizacyjnej Izby.
Ze względu na złożoność reorganizacji, polegającej na likwidacji dwóch jednostek
organizacyjnych

i

utworzeniu

dwóch

nowych

jednostek,

wynikła

konieczność

przedefiniowania danych własnych dotyczących tych jednostek, wprowadzonych do systemu
w latach ubiegłych. Przebudowa ta wiązała się ze skomplikowaną konwersją całej zawartości
bazy danych.
Kolejne realizowane w 1997 r. podstawowe rozszerzenia i modyfikacje systemu
PILOT objęły m.in.:
- modyfikację generowanych przez system raportów sprawozdawczych (dostosowanie do
znowelizowanej instrukcji ds. sprawozdawczości wewnętrznej NIK),
- wprowadzenie do systemu możliwości obsługi kontroli doraźnych koordynowanych,
- zmianę zasad rejestrowania w systemie zespołów prowadzących kontrole (umożliwienie
wyboru pracowników z różnych jednostek organizacyjnych NIK),
- dołączenie do systemu dużego pakietu przekrojowych raportów analitycznych.
Jednocześnie dokonywano w systemie modyfikacji o charakterze technologicznym,
zwiększających efektywność funkcjonowania oprogramowania (m.in. wprowadzenie nowej
technologii generowania wydruków, zmienionego trybu dostępu do danych) oraz
drobniejszych zmian funkcjonalnych, lepiej dostosowujących PILOT-a do potrzeb
poszczególnych grup użytkowników. Wszystkie prace realizowane były z uwzględnieniem
napływających od użytkowników uwag i postulatów odnośnie funkcjonowania systemu
PILOT.
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Równolegle z pracami w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu PILOT,
rozpoczęte zostały działania zmierzające do opracowania projektu docelowego systemu
wspomagania działalności kontrolnej NIK - systemu KONTROLA. W szczególności, zostały
zebrane i przeanalizowane wstępne wersje wymagań użytkowników odnośnie systemu
KONTROLA.

2.

Rozbudowa i wdrożenie zintegrowanego pakietu administracyjnego
W 1997 r. dokonano rozbudowy i modyfikacji, oraz zakończono proces wdrażania
w centrali i delegaturach NIK zintegrowanego pakietu administracyjnego. Pakiet ten służy do
wspomagania działalności służb administracyjnych NIK i obejmujące następujące systemy:
- finansowo-księgowy (FKX), z obsługą środków trwałych (STX)
- kadrowy (KDX)
- płacowy (PLX)
- magazynowy (GMX), z ewidencją wyposażenia (PNX).
Prace zakresie modyfikacji i rozbudowy poszczególnych systemów prowadzone były
w oparciu o bieżąca analizę potrzeb użytkowników. Zrealizowano m.in. następujące prace :
- W

ramach

systemu

FKX

uruchomiono

i

wdrożono

moduł

PRELIMINARZ

(dot. sprawozdawczości wewnętrznej) oraz moduł SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (dot.
sprawozdawczości dla potrzeb Ministerstwa Finansów: Rb-23, Rb-25, Rb-27, Rb-28), z
wykorzystaniem zbiorów z danymi sprawozdawczymi, które tworzone są automatycznie w
delegaturach i przesyłane przez sieć POLPAK do centrali, a tu wczytywane do centralnego
systemu FKX. Dodatkowo w centrali stworzono odrębną aplikację PRELIMINARZ, zasilaną
danymi z FKX i umożliwiającą dogodna edycję danych w zakresie preliminowania i analizy
wykonania budżetu.
- Zrealizowano automatyczne połączenie (przepływ danych) pomiędzy systemami STX i FKX.
- Dokonano modyfikacji w emisji dowodów magazynowych i korekty kanałów połączeń
pomiędzy systemami GMX i FKX.
- Stworzono (przy użyciu pakietu PROKOMCedury) i przekazano do użytkowania
oprogramowanie wspomagające działanie systemu KDX (m.in. prowadzenie kartotek
jednostek organizacyjnych NIK, dodatkowe raporty).

663
- W maju 1997 r. przeprowadzono szczególową analizę potrzeb użytkowników systemu PLX
(w centrali i delegaturach) i w oparciu o zgłoszone postulaty dokonano istotnych modyfikacji
tego systemu.

3. Rozbudowa wyposażenia jednostek NIK w sprzęt i oprogramowania
komputerowe
W ciągu 1997 r. dokonana została gruntowna rozbudowa i modernizacja
wykorzystywanej w NIK platformy sprzętowej oraz oprogramowania użytkowego
standardowego i powielarnego.
W zakresie urządzeń końcowych (komputery typu PC, skanery, drukarki) zakupiono,
zainstalowano i przekazano do użytku niżej wymienione partie sprzętu :
- 112 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych PC Pentium HP Vectra modele
VL 5/166 MMX i VL 5/133,
- 230 szt. komputerów przenośnych IBM ThinkPad 380D Pentium 150 MMX,
- 40 szt. drukarek, z tego 36 szt. drukarek laserowych formatu A4,
- 37 szt. skanerów z oprogramowaniem OCR.
Poza zakupem nowych zestawów komputerowych PC dokonano modernizacji
200 sztuk najstarszych zestawów komputerowych PC 486, pochodzących z zakupów
dokonanych w latach 1993 - 95, wymieniając w nich jednostki centralne na PC Pentium HP
Vectra VL 5/166 MMX.
W zakresie centralnych urządzeń komputerowych dokonano rozbudowy zasobów
głównego serwera Novell NetWare i routera w centrali NIK, oraz urządzeń logicznych
okablowania strukturalnego.
Po powyższym doposażeniu i modernizacji, w siedemnastu lokalnych

sieciach

komputerowych NIK wykorzystywanych jest łącznie :
- 21 serwerów (3 Novell-owe i 18 UNIX-owych),
- 563 stanowisk stacjonarnych PC (w tym 394 szt. PC Pentium),
- 489 komputerów typu notebook (w tym 460 PC Pentium) - praca w sieci lub w trybie standalone (poza Izbą),
- 226 drukarek różnych typów (w tym 141 laserowych),
- 37 szt. skanerów.
Sieć komputerowa centrali NIK w Warszawie obejmuje :
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- 3 serwery Novell-owe i 2 serwery UNIX-owe ( HP 9000/D250 i HP 9000/E35),
- 339 stacjonarnych stanowisk PC,
- 231 komputerów typu notebook - praca w sieci lub w trybie stand-alone (poza Izbą),
- 123 drukarki sieciowe,
- 21 skanerów.
Wyposażenie sprzętowe każdej z delegatur terenowych NIK obejmuje :
- serwer UNIX-owy HP 9000/E25,
- 12 - 18 stacjonarnych stanowisk PC,
- 11 - 23 komputerów typu notebook,
- 6 - 8 drukarek sieciowych,
- 1 skaner.
Do końca 1997r. zrealizowana została większość prac związanych z podłączeniem
centrali i wszystkich delegatur NIK do nowej sieci transmisji danych dalekiego zasięgu POLPAK-T, dziesięciokrotnie szybszej od poprzednio wykorzystywanej sieci POLPAK.
Dokonano podłączenia wydzielonych stanowisk w centrali NIK do sieci INTERNET,
oraz wykreowano wirtualny serwer WWW NIK, wraz ze stronami NIK. Od lipca 1997 r. na
stronach tych są stopniowo udostępniane dane dotyczące organizacji Izby oraz wyników prac
kontrolnych NIK.
Odnowiono i rozszerzono licencję na oprogramowanie antywirusowe MksVir,
instalowane na wszystkich stanowiskach stacjonarnych i przenośnych wykorzystywanych
przez pracowników NIK. Serwery Novell-owe oraz krytyczna część sieci komputerowej
centrali NIK (obejmująca stanowiska administracyjne) wyposażone zostały w dodatkowy
system ochrony antywirusowej wysokiego poziomu (NetShield).

Rozszerzono zakres licencji na systemy informacji prawnej LEX i TEMIDA. Obecnie
bazy LEX i TEMIDA są dostępne, i co miesiąc aktualizowane, na wszystkich stacjonarnych
stanowiskach sieciowych PC oraz na 235 komputerach typu notebook, wykorzystywanych
przez kontrolerów NIK na terenie jednostek kontrolowanych.
W sprzęt komputerowy i specjalizowane oprogramowanie biblioteczne wyposażona
została biblioteka NIK.
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Proporcjonalnie do liczby nowo zainstalowanych komputerów PC rozszerzono zakres
licencji na oprogramowanie systemowe i telekomunikacyjne.
Przy zakupach sprzętu i oprogramowania komputerowego uwzględniane były
zapotrzebowania zgłaszane przez poszczególne jednostki organizacyjne NIK.
Łączne nakłady poniesione w 1997 r. na zakupy sprzętu komputerowego,
oprogramowania i usług w zakresie informatyzacji (w tym na realizację i wdrożenie
oprogramowania dedykowanego i adaptowanego dla NIK) wyniosły 5.472.720 zł, co daje
wskaźnik realizacji budżetu inwestycyjnego w zakresie informatyzacji NIK w 1997 r.
w wysokości 107,3%. Z wyżej wymienionej kwoty nakładów, 388.232 zł stanowiły wydatki
sfinansowane ze środków inwestycyjnych w styczniu 1998 r. Udział nakładów na inwestycyje
informatyczne w ogólnych nakładach na inwestycje NIK w 1997 r. wyniósł 73,4%.
Wszystkie wyżej wymienione zakupy z zakresu informatyzacji zrealizowane zostały
w trybach zgodnych z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych, co wiązało się
z bardzo

dużym

nakładem

prac

ze

względu

na

złożone

wymogi

proceduralne

i dokumentacyjne wspomnianej Ustawy.
Poza pracami w zakresie rozbudowy sprzętowej i programowej, kontynuowano
organizację szkoleń informatycznych dla użytkowników i administratorów systemów
komputerowych. Szkolenia dotyczyły głównie oprogramowania użytkowego (programu
Microsoft, systemy informacji prawnej, oprogramowanie OCR) oraz oprogramowania
systemowego i narzędziowego (szkolenia dla administratorów). Łącznie we wszystkich
kategoriach oprogramowania przeszkolono ok. 120 osób.
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X.

WSPÓŁPRACA

NIK

ZE

ŚRODKAMI

MASOWEGO

PRZEKAZU I DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1.

Współpraca NIK ze środkami masowego przekazu
Zapisany w ustawie o NIK obligatoryjny obowiązek i fakultatywne prawo Prezesa
NIK do informowania opinii publicznej o pracach Izby wypełniane były przy założeniach,
że jawność

pracy

instytucji

państwowej

jest

zasadą

jej

działania

w

państwie

demokratycznym, jak również, że wspomaga skuteczność wypełniania funkcji Izby. Te
przesłanki określają zadania Sekcji Rzecznika Prasowego, która organizuje i koordynuje
współpracę Izby ze środkami masowego przekazu. Są to:
- upowszechnianie wiedzy o NIK, jej zadaniach i sposobie funkcjonowania,
- udostępnianie opinii publicznej wyników przeprowadzonych kontroli,
-

codzienne informowanie kierownictwa Izby o sposobie upubliczniania przez prasę

wiedzy o pracach NIK (przeglądy prasy centralnej i terenowej)
-

sporządzanie

analiz

prasowych

dla

potrzeb

departamentów

kontrolnych

i

kierownictwa Izby.
W działaniach informacyjnych przestrzegano następujących zasad wynikających
z ustawy:
-

informacje o wynikach kontroli (z wyjątkiem opatrzonych klauzulą tajne lub poufne)

udostępnia się opinii publicznej dopiero po przekazaniu ich właściwym adresatom.
-

akta kontroli nie są udostępniane prasie.

Informacji o wynikach kontroli i działalności Izby udzielano w formie:
-

wywiadów i wypowiedzi udzielanych przez Prezesa i członków Kierownictwa NIK

konkretnym audycjom radiowym i telewizyjnym, agencjom i redakcjom prasowym,
-

konferencji prasowych Prezesa i członków Kierownictwa NIK,

-

udostępniania dziennikarzom sporządzanych w NIK informacji zbiorczych o

wynikach kontroli i planach działań w przyszłości.
W 1997 r. ilość publikacji o NIK ponownie wyraźnie wzrosła. W prasie zamieszczono
łącznie 4583 informacje i artykuły. W porównaniu do roku poprzedniego spadł - z 74% do
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65% - odsetek materiałów prezentujących wyniki kontroli, z czego przeprowadzone przez
departamenty omówiono w 2171 publikacjach (47,5%), a w 797 publikacjach (17,5%) przeprowadzone przez delagatury. Równocześnie wzrósł do 32 % odsetek publikacji
poświęconych ogólnej działalności NIK jako instytucji. Te zmiany spowodowane były
staraniami o większe zainteresowanie prasy kompetencjami Izby.
W 1997 r. odbyło się 41 konferencji Kierownictwa Izby, w których wzięło udział
łącznie 745 dziennikarzy. Ponadto prowadzono systematyczną współpracę ze stacjami
telewizyjnymi i rozgłośniami radiowymi, w których popularyzowano efekty pracy NIK,
zasady jej funkcjonowania,

zakres kompetencji oraz rolę i miejsce Izby w systemie

naczelnych organów państwowych.
Najwięcej, 85 publikacji poświęcono ujawnionym przez NIK rzekomym darowiznom
sprzętu medycznego, wyjaśnieniu na czym polegał mechanizm działania, który spowodował
skierowanie przez Izbę kilku wniosków do prokuratury. Kwestie te przypomniano w 28
publikacjach omawiających wyniki kontroli realizacji potrąceń zobowiązań podatkowych
z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych służby zdrowia.
Bardzo duże zainteresowanie mediów budziły również wyniki innych kontroli
funkcjonowania służby zdrowia, a zwłaszcza przestrzegania, a raczej łamania praw pacjentów
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (43 publikacje) i analogicznego traktowania
chorych psychicznie (24 publikacje), a także stanu sanitarnego i technicznego placówek
służby zdrowia (12 publikacji).
Łącznie 104 publikacje dotyczyły wyników kontroli działalności organów państwa
oraz władz Stoczni Gdańskiej w okresie od 1988 r. do jej upadłości. Prasa zrelacjonowała
sejmowe wystąpienia Prezesa NIK, przedstawiające wyniki tej kontroli, czyli wskazanie
przyczyn i winnych upadłości Stoczni. W wielu pismach zamieszczono też opinie niektórych
„obwinionych”, podważających ustalenia i oceny NIK. Do wyników tej kontroli
nawiązywano kilkakrotnie, m.in wówczas, gdy miały miejsce wydarzenia zmieniające
sytuację Stoczni i przy okazji zmian personalnych po wyborach parlamentarnych.

Jak co roku liczne były publikacje (89) przedstawiające ustalenia kontroli budżetowej.
Miały one jednak inny charakter. Tym razem - co miało bezpośredni związek ze zmianą
charakteru informacji NIK przedstawianej Sejmowi - były to omówienia wyników tej kontroli
w poszczególnych resortach, kancelariach organów władzy państwowej itp. oraz relacje z
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prac komisji sejmowych nad realizacją budżetu. Mniej natomiast publikacji przedstawiało
ocenę NIK wykonania wskaźników makroekonomicznych budżetu.
W 81 publikacjach informowano o ujawnionym przez Izbę pobieraniu bardzo
wysokich, niezasadnych wynagrodzeń przez firmy zarządzające NFI. Broniąc się przed
takimi ocenami NIK, przedstawiciele niektórych zarządów i Stowarzyszenia NFI próbowali
podważyć ich zasadność i zakres kompetencji kontrolnych NIK.
Ponadto na łamach prasy nagłośnione zostały wyniki kontroli w TVP (70 publikacji),
sponsorowania policji (50 publikacji), poboru podatku akcyzowego (50 publikacji),
warunków nauczania na wyższych uczelniach (45 publikacji), a także zapowiedziana kontrola
kontraktu na dostawę i modernizację samolotu Iryda (48 informacji i publikacji).
W związku z tragedią powodzi przypomniano wyniki kontroli NIK z 1993 r.
eksponując fakt, że już wówczas Izba przewidziała takie właśnie skutki zaniedbań w budowie
i zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych.
Choć generalnie prasa przedstawiała działalność Izby i wyniki kontroli zgodnie ze
stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami, to niezbędne okazało się wysłanie do
redakcji 41 sprostowań.

2.

Działalność wydawnicza
W 1997 roku, wykonując zadania podawania do publicznej wiadomości materiałów

z działalności NIK, wydano trzy numery „Biuletynu Najwyższej Izby Kontroli”,
przeznaczonego dla odbiorców zewnętrznych (posłów na Sejm, senatorów, ministrów
i kierowników

urzędów

centralnych,

wojewodów,

przewodniczących

sejmików

samorządowych, prezesów regionalnych izb obrachunkowych, dziennikarzy, największych
krajowych bibliotek publicznych i uczelnianych) w objętości około 200 stron druku każdy.

Zeszłoroczne numery Biuletynu zawierały m.in.:
-

3 wystąpienia sejmowe Prezesa NIK,

-

informacje o tematyce posiedzeń Kolegium NIK,

-

informacje o wynikach 18 ważniejszych kontroli,

-

omówienie działalności kontrolnej Izby w 1996 r. oraz planu kontroli na 1997 r.,
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-

wnioski Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego o ustalenie wykładni art. 1

dekretu o języku państwowym oraz art. 2 pkt 7 i art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy o zamówieniach
publicznych, a następnie uchwały podjęte przez Trybunał w tych sprawach,
-

fragmenty nowej Konstytucji RP, traktujące lub wspominające o NIK,

-

szczegółowe omówienie wpływu nowej Konstytucji na regulację prawną dotyczącą

NIK,
-

omówienie udziału NIK w procesie legislacyjnym w 1996 r.,

- informację o postanowieniach prokuratorów o odmowie wszczęcia postępowania
przygotowawczego lub o jego umorzeniu w sprawach skierowanych do organów ścigania w
latach 1995-1996,
-

informację na temat współpracy jednostek organizacyjnych NIK z organami

powołanymi do ścigania przestępstw lub wykroczeń w 1996 r.,
-

informację o zawiadomieniach skierowanych przez NIK do organów ścigania w 1996

i 1997 r. w sprawach dotyczących organów samorządu terytorialnego,
-

skróconą wersję opracowania doradcy Prezesa NIK pt. „Fundusze celowe w systemie

budżetowym państwa”,
- obszerne opracowanie zatytułowane „Problematyka naruszeń dyscypliny budżetowej
w działalności kontrolnej NIK w latach 1995-1996”,
- „Trudne pytania w sprawach legislacji” - skrót dwóch artykułów opublikowanych
w dwumiesięczniku „Kontrola Państwowa”,
-

opracowanie „Uwagi Najwyższej Izby Kontroli dotyczące prawa budżetowego”,

-

informacje o napływających do NIK skargach i wnioskach oraz sposobach ich

załatwiania, a także 9 opracowań poruszających problemy szczegółowe, takie jak samowole
budowlane, działalność fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, skargi na działalność
organów ubezpieczeniowych, system pomocy społecznej, naruszanie przez pracodawców
prawa pracy itd.,
-

informacje o współpracy NIK z organami kontroli za granicą.
„Biuletyn NIK” cieszy się zainteresowaniem odbiorców, o czym świadczy

korespondencja napływająca z licznych bibliotek. Świadczy o tym również prośba Polskiej
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Agencji Informacyjnej S.A. o dostarczanie po 10 egzemplarzy każdego numeru „Biuletynu
NIK” dla akredytowanych w Polsce dziennikarzy zagranicznych. „Biuletyn NIK” ukazuje się
w nakładzie 950 egzemplarzy.
W 1997 roku wydano 10 numerów (w tym dwa numery podwójne) „Biuletynu
Informacyjnego” - miesięcznika przeznaczonego do użytku służbowego dla pracowników
Izby.
W odróżnieniu od „Biuletynu Najwyższej Izby Kontroli”, zawierającego poza
możliwie szeroką informacją o działalności NIK, również pozycje o charakterze
publicystycznym, problemowym, czy refleksyjnym, „Biuletyn Informacyjny” ma profil
głównie informacyjno-instruktażowy. Na jego zawartość w roku 1997 złożyły się stałe
rubryki:
-

zarządzenia i pisma okólne Prezesa NIK - drukowane w miarę ich ukazywania się,

-

posiedzenia Kolegium NIK - informacje o tematyce kolejnych posiedzeń,

-

działalność kontrolna NIK - opracowane na podstawie materiałów z Departamentu

Planowanie i Koordynacji informacje o prowadzonych przez Izbę kontrolach,
-

orzecznictwo w sprawach wystąpień pokontrolnych - przedstawione w celach

instruktażowych postępowanie odwoławcze w wybranych sprawach, zakończone uchwałą
Kolegium NIK, Komisji Rozstrzygającej, bądź Komisji Odwoławczej zatwierdzoną
postanowieniem Prezesa NIK - w 1997 roku takich przykładowych materiałów zostało
publikowanych 28,

-

wyjaśnienia, komentarze, odpowiedzi na pytania w sprawach prawnych - w rubryce

tej, ukazującej się w miarę napływu materiałów, przedstawione zostały odpowiedzi
Departamentu Prawnego NIK na pytania kierowane przez jednostki organizacyjne Izby oraz
opinie w przedstawionych, a budzących wątpliwości sprawach (w 6 numerach „Biuletynu
Informacyjnego” takich materiałów było 11),
-

rozpatrywanie skarg i wniosków - rubryka składająca się zazwyczaj z dwóch części;

pierwsza z nich, to opracowany na podstawie informacji z Wydziału Skarg i Wniosków
przegląd napływającej do Izby korespondencji skargowej, jej krótka charakterystyka oraz
statystyka w tym względzie, druga część to opracowania monograficzne autorstwa
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pracowników tej samej komórki, dotyczące skarg określonego charakteru czy też ich
specyficznego aspektu - np. skarg na działalność spółdzielni mieszkaniowych, na
funkcjonowanie samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, na naruszanie przez
pracodawców przepisów prawa pracy oraz zasad bhp (w sumie 7 opracowań),
-

współpraca ze środkami masowego przekazu - informacja o relacjonowaniu

działalności NIK przez prasę - na podstawie opracowań Sekcji Rzecznika Prasowego NIK,
-

z życia NIK - rubryka przedstawiająca różne aspekty życia Izby - od oficjalnej

współpracy NIK z organami kontroli za granicą, wizyt, konferencji, seminariów, poprzez
informacje praktyczne (struktura organizacyjna NIK, komunikaty - np. Departamentu
Rachunkowości), po zmiany kadrowe, informacje o pomocy pracowników Izby dla
powodzian czy osób bezdomnych.
Poza stałymi rubrykami, w „Biuletynie Informacyjnym” w roku 1997 opublikowane
zostały również:
-

zarządzenia Marszałka Sejmu dotyczące NIK,

-

wystąpienia sejmowe Prezesa i innych przedstawicieli NIK,

-

apel Kolegium NIK do Zgromadzenia Narodowego o utrzymanie w nowej konstytucji

poprzednio obowiązujących kryteriów oceny działalności samorządu terytorialnego,
kontrolowanej przez NIK, fragmenty Konstytucji RP w których jest mowa o NIK,
opracowany w Departamencie Prawnym „Przegląd regulacji prawnych dotyczących
funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli”,
-

informacje o współpracy NIK z organami ścigania,

-

wniosek Prezesa NIK do Trybunału Konstytucyjnego i dwie uchwały tegoż Trybunału

w sprawach wniesionych w roku 1996,
-

postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o niedopuszczalności sądowej

kontroli zaleceń pokontrolnych NIK,
-

informacja o udziale NIK w procesie legislacyjnym w 1996 r.,

-

omówienie działalności NIK w 1996 r. oraz wniosków płynących z działalności

kontrolnej Izby (opracowana na potrzeby „Biuletynu” skrócona wersja „Sprawozdania z
działalności Najwyższej Izby Kontroli w 1996 roku”),
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-

przygotowany przez Departament Administracji Publicznej program kontroli

„Udzielanie zamówień publicznych przez gminy”, jako przykład sposobu opracowania
programu kontroli, wysoko oceniony przez kierownictwo NIK,
-

sprawozdanie z narady Prezesa NIK z dyrektorami departamentów i delegatur oraz

doradcami, które odbyło się 16 października 1997 r. w Goławicach.
W 1997 r. ukazało się 6 numerów “Kontroli Państwowej”. Do redakcji wpłynęło
w ciągu roku 117 artykułów (łącznie 1680 stron). Opublikowano ogółem 101 artykułów,
w tym 23 omawiające wyniki poszczególnych kontroli. Do numerów “Kontroli Państwowej”
(3/97 i 4/97) dołączono wkładki tematyczne. Pierwsza zawierała “Wytyczne w sprawie
standardów kontroli wewnętrznej” (28 stron), a druga, obszerniejsza, była poświęcona historii
Najwyższej Izby Kontroli i omawiała temat “Szefowie najwyższych państwowych organów
kontroli w Polsce : Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie oraz II Rzeczpospolita” (182
strony). Zamieszczono także 12 artykułów na temat kontroli w innych krajach oraz wiele
notatek informujących o współpracy NIK z najwyższymi organami kontroli w różnych
państwach. W każdym numerze są zamieszczane sygnały o książkach, które mogą być
przydatne w pracy kontrolnej, a ciekawsze publikacje są recenzowane lub szerzej omawiane.
Redakcja „Kontroli Państwowej” utrzymuje kontakty z wieloma autorami publikacji
i próbuje poszukiwać zarówno nowych nazwisk, jak i poszerzać problematykę poruszaną
w piśmie. Zainteresowanym czytelnikom, pracownikom naukowym, studentom, a także
pracownikom innych instytucji kontrolnych redakcja udostępnia publikacje najnowsze i z lat
poprzednich. Katalog wydawniczy, alfabetyczny i rzeczowy - prowadzony na bieżąco ułatwia poruszanie się po zasobie publikacji “Kontroli Państwowej”.
Nakład pisma ( 1000 egzemplarzy) jest rozpowszechniany w drodze prenumeraty (roczna prenumerata 45 zł; cena jednego egzemplarza 7,50 zł), wymiany z wydawcami
fachowych pism ekonomicznych i prawniczych oraz nieodpłatnego dostarczania pisma
pracownikom NIK, członkom Kolegium NIK, Sejmowi i Senatowi, wszystkim ministrom,
wojewodom,

przewodniczącym

sejmików

samorządowych,

regionalnym

izbom

obrachunkowym. “Kontrola Państwowa” jest wysyłana do Biblioteki Narodowej oraz
bibliotek instytutowych i akademickich. Egzemplarze pisma przesyłane do 22 krajów głównie do naczelnych organów kontroli, z którymi NIK współdziałamy w EUROSAI
i INTOSAI.
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XI. ROZPATRYWANIE

SKARG,

LISTÓW

I

WNIOSKÓW

SKIEROWANYCH DO NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
W 1 9 9 7 ROKU
W 1997 r. do jednostek organizacyjnych NIK wpłynęło 6895 skarg, listów
i wniosków, w tym do Centrali NIK nadesłano 4602 skargi tj. o 2308 więcej niżdo wszystkich
delegatur NIK. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił ponad 39-cio procentowy
wzrost ogólnej liczby skarg kierowanych do NIK.
W ogólnej liczbie korespondencji skargowej - skargi indywidualne (autoryzowane)
stanowiły 45,7% (3148), zbiorowe 5,9% (411), otrzymane za pośrednictwem posłów
i senatorów 4,3% (298). W 1997r. do jednostek organizacyjnych NIK skierowano ponadto
1447 skarg anonimowych (o 28,9% więcej niż w roku poprzednim).
Skarg zgłoszonych do Izby po raz pierwszy wpłynęło 6221 tj. 90,2 % ogólnej liczby
pism skargowych. Pozostałe 674 skargi skierowały osoby, które już wcześniej prowadziły
korespondencję z jednostkami organizacyjnymi NIK ( tzw. skargi wtórne).
W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 45,2 % ilość skarg skierowanych do
Izby po raz pierwszy, oraz o 2,9 % liczba skarg wtórnych.
W okresie sprawozdawczym we wszystkich jednostkach organizacyjnych NIK
przyjęto ogółem 1435 osób zgłaszających skargi osobiście (w roku poprzednim do NIK
zgłosiło się osobiście o ponad 29% osób mniej).
Wpływ korespondencji skargowej kierowanej do Najwyższej Izby Kontroli na
przestrzeni ostatnich sześciu lat obrazuje poniższy wykres.
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Wpływ skarg, listów i wniosków w głównych grupach problemowych - w porównaniu
do roku poprzedniego - przedstawia poniższy wykres.
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Największa liczba skarg i wniosków otrzymanych w 1997r. - tak jak w poprzednich
latach - informowała o nadużyciach gospodarczych i finansowych, nienależytej ochronie
mienia państwowego i społecznego, a także naruszaniu interesów państwowych
i spółdzielczych jednostek organizacyjnych - 1684 skargi ( 27,0 % ogółu). W porównaniu do
1996r. nastąpił 9-cio procentowy wzrost tego rodzaju skarg,. Poniżej przedstawiono wpływ
skarg dotyczących tej problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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W grupie skarg informujących o nadużyciach gospodarczych i finansowych
dominowały sprawy dotyczące działalności przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych.
Zwracano w nich przede wszystkim uwagę na marnotrawienie majątku narodowego,
informując o wyprzedaży przez przedsiębiorstwa państwowe środków trwałych i materiałów
po zaniżonych cenach, nieogłaszaniu przetargów na sprzedaż majątku przedsiębiorstw,
wykorzystywaniu stanowisk służbowych do korzystnego załatwiania spraw własnych i dla
członków rodzin.
Następną, co do ilości skarg, grupę - 1049 skarg (16,8% ogółu) stanowiły pisma
zawierające krytykę funkcjonowania organów i urzędów administracji rządowej i samorządu
terytorialnego (w porównaniu do 1996r. - wzrost o 62%). Wpływ skarg dotyczących tej
problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat przedstawia się następująco:
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W tej grupie skarg dominowały sprawy informujące o problemach występujących
w gospodarce przestrzennej, przede wszystkim związane z budownictwem indywidualnym 489 skarg. Najczęściej zgłaszano zarzuty dotyczące naruszania prawa przy wydawaniu
decyzji administracyjnych a także opieszałego i niekompetentnego załatwiania spraw
leżących w gestii samorządu terytorialnego.
W 1997 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrosła - o ponad 80% - liczba
skarg na organy i urzędy samorządowe ( z 550 w 1996 r. do 995 w 1997 r.). Wzrosła również
- o ponad 84% - liczba korespondencji skargowej, zawierającej krytyczną ocenę pracy
urzędów administracji rządowej ( w 1996r. - 204, w 1997r. - 376).
Problemy wynikające z niewłaściwego gospodarowania lokalami podnoszono w 620
skargach, listach i wnioskach (9,9% ogółu). W porównaniu do 1996r. liczba skarg z zakresu
tej problematyki wzrosła o 49%). Poniżej przedstawiono wpływ skarg dotyczących tej
problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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W tej grupie skarg najczęściej zgłaszano zarzuty niewłaściwego gospodarowania
lokalami komunalnymi (355 skarg) i lokalami spółdzielczymi (202 skargi). Najczęściej
zgłaszano zarzuty dotyczące nadmiernego obciążanie właścicieli lokali kosztami utrzymania
nieruchomości wspólnych w stosunku do najemców lokali, brak uregulowań w zakresie
przeprowadzania zaległych remontów, brak przepisów przejściowych do ustawy o własności
lokali, brak okresowych rozliczeń finansowych dokonywanych przez zarządy spółdzielni,
wygórowanych - zdaniem skarżących - świadczeń za ciepłą i zimną wodę oraz centralne
ogrzewanie.
Korespondencja skargowa, w której krytycznie odnoszono się do działalności
organów wymiaru sprawiedliwości i więziennictwa, stanowiła liczbę 548 skarg ( 8,8% ogółu
pism skargowych). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano ponad 33% wzrost tego
rodzaju skarg. Poniżej przedstawiono wpływ skarg dotyczących tej problematyki na
przestrzeni ostatnich trzech lat.
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W skargach z zakresu działalności sądów i prokuratury kwestionowano słuszność
orzeczeń sądowych, zarzucając zwłaszcza braki w materiale dowodowym, jak również
decyzje organów prokuratorskich w sprawie odstępowania od czynności przygotowawczych
Zarzucano również popełnianie uchybień proceduralnych w toku postępowania sądowego, jak
również sygnalizowano trudności w uzyskaniu rewizji wyroku sądowego.
Wpływały też skargi informujące o nieprawidłowościach występujących w zakładach
karnych. Skarżącymi byli przede wszystkim skazani, którzy zarzucali władzom zakładów
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karnych popełnianie nadużyć, informowali o złej opiece lekarskiej w zakładach, zaniżaniu
wynagrodzeń za świadczoną pracę. Podkreślano również niewystarczającą działalność
kontrolną Centralnego Zarządu Zakładów Karnych nad funkcjonowaniem ośrodków
odosobnienia.
Problemy występujące w transporcie i łączności były przedmiotem 376 skarg, listów
i wniosków (6% ogólnej liczby skarg). W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił ponad
46-cio procentowy wzrost skarg z zakresu tej problematyki. Wzrost ten dotyczył głównie
skarg na usługi w zakresie łączności.. Fakt ten spowodowany był w dużej mierze wynikami
kontroli przeprowadzonej przez NIK w Telekomunikacji Polskiej SA. Poniżej przedstawiono
wpływ skarg dotyczących tej problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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W grupie skarg z zakresu łączności krytyce poddawano głównie działalność
Telekomunikacji Polskiej, zarzucając Spółce nadużywanie pozycji monopolistycznej.
Zwracano uwagę na przypadki zawyżania rachunków telefonicznych za korzystanie
z abonamentu telefonicznego i trudności w egzekwowaniu racji abonentów w wyniku
składanych przez nich reklamacji. Krytyce poddawano sposób rozpatrywania reklamacji jak i
skarg przez rejony i zakłady telekomunikacyjne, a nawet dyrekcje okręgowe, jak również
niewłaściwą organizację nadzoru i kontroli.
Wadliwe funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego i opieki społecznej było
przedmiotem 372 pism skargowych (5,9% ogólnej liczby skarg). W porównaniu do 1996 r.
nastąpił ponad 28-mio procentowy wzrost tego rodzaju skarg. Poniżej przedstawiono wpływ
skarg dotyczących tej problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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Krytyce poddawano głównie funkcjonowanie systemu opieki społecznej (43,5% skarg
tej grupy) oraz działalność jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (40% skarg tej grupy). W skargach z zakresu pomocy społecznej
krytykowano formę podziału środków przeznaczonych na tę pomoc. W korespondencji
dotyczącej funkcjonowania domów opieki społecznej - nadsyłanej często przez samych
pensjonariuszy - wskazywano na niewłaściwą opiekę sprawowaną nad osobami starszymi,
zawyżanie odpłatności za pobyt, brak dbałości o właściwe wyżywienie i dobre warunki
mieszkaniowe.
Problemy wynikające z funkcjonowania systemu finansowego, w tym zwłaszcza
kredytowego były przedmiotem 293 skarg, listów i wniosków (4,7% ogólnej liczby skarg).
W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 8-mio procentowy wzrost skarg z tego zakresu.
Poniżej przedstawiono wpływ skarg dotyczących tej problematyki na przestrzeni ostatnich
trzech lat.
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Największy udział w tej grupie problemowej miały skargi dotyczące działalności
banków (135 skarg - 46% skarg tej grupy), a najczęściej podnoszonymi były sprawy
związane z restrukturyzacją przeterminowanego zadłużenia z tytułu kredytów zaciągniętych
na prowadzenie produkcji rolnej i przetwórstwa żywności.
W sprawach związanych z kredytami mieszkaniowymi kwestionowano przede
wszystkim stosowane formy ich spłaty, podnosząc m.in. zbyt wysokie stopy oprocentowania
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stosowane przez banki oraz informując o trudnościach w uzyskaniu decyzji odnośnie
odroczenia terminu spłaty jak również wstrzymania egzekucji komorniczych.
Przedmiotem 270 skarg i listów (4,3% ogółu) były problemy wynikające ze stosunku
pracy (w porównaniu do 1996r. - wzrost o 5%). W skargach tej grupy podnoszono przede
wszystkim naruszanie przepisów prawa pracy głównie przez zakłady przemysłowe (w roku
poprzednim najczęściej skarżono się na naruszanie przepisów prawa pracy przez placówki
służby zdrowia). Poniżej przedstawiono wpływ skarg dotyczących tej problematyki na
przestrzeni ostatnich trzech lat.
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W skargach z zakresu zatrudnienia przedstawiano przede wszystkim sprawy dotyczące
funkcjonowania urzędów pracy, podkreślano trudności w otrzymaniu skierowań na szkolenie
zawodowe oraz odmowy udzielania lub umorzenia pożyczki pobranej z Funduszu Pracy.
Przedmiotem skarg z zakresu prawa pracy były przede wszystkim prośby o pomoc
w rozwiązaniu konfliktów na szczeblu pracownik - pracodawca. Skarżono się na
nieprzestrzeganie

przez

pracodawców

przepisów

prawa

pracy,

nie

respektowanie

prawomocnych orzeczeń sądowych, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie odpraw
pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, nie przestrzeganie
przepisów bhp.
W 159 skargach (2,6% ogółu skarg) kwestionowano prawidłowość przebiegu
procesów przekształceń własnościowych (w porównaniu do 1996r. - spadek o 11%). Na
uwagę zasługuje fakt, iż od 1995r. daje się zauważyć spadek skarg na przebieg procesów
przekształceń własnościowych. Poniżej przedstawiono wpływ skarg dotyczących tej
problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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Wśród skarg podnoszących problem prywatyzacji,, najwięcej zarzutów kierowano pod
adresem organów nadzorujących proces przekształceń przedsiębiorstw i zakładów
przemysłowych (46,5% skarg tej grupy) oraz jednostek związanych z rolnictwem (14,5%).
Na uwagę zasługuje 43 procentowy spadek - w porównaniu do roku poprzedniego skarg informujących o problemach związanych z prywatyzacją zakładów rolniczych, podczas
gdy problem ten w zakładach przemysłowych zmniejszył się jedynie o 11%.
Najmniejszą zaś grupę, spośród głównych grup problemowych,

stanowiły skargi

wynikające z niewłaściwego gospodarowania ziemią - 105 skarg (1,7% całości
korespondencji skargowej). W porównaniu do roku poprzedniego odnotowano 28-mio
procentowy wzrost skarg z tego zakresu, jednak udział procentowy tej problematyki w latach
1996 - 1997 stanowił jedynie 1,7% ogółu pism skargowych. Poniżej przedstawiono wpływ
skarg dotyczących tej problematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat.
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Skargi z tego zakresu dotyczyły zakazów budowy na terenach nie przeznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, a z drugiej strony
liberalnego dokonywania odstępstw od tych planów w indywidualnych przypadkach.
Podnoszono również niewłaściwą pracę służb nadzoru budowlanego, dopuszczających do
samowoli budowlanej, następnie legalizowanej, wyznaczanie lokalizacji obiektów bez
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liczenia się z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawą o ochronie środowiska,
bądź zbiorowymi sprzeciwami mieszkańców.
W układzie wojewódzkim największy procentowy wskaźnik ilości nadesłanych
w 1997r. skarg wystąpił w województwach: stołecznem - 852 (13,7% ogółu), katowickiem 531 (8,5%), wrocławskiem - 315 (5,1%), bydgoskiem

- 282 (4,5%), gdańskiem - 244

(3,9%) i kieleckiem - 236 (3,8%).
Najmniej liczne były skargi nadesłane z województw: leszczyńskiego - 15 (0,2%
ogółu), pilskiego - 30 (0,5%) i gorzowskiego - 40 (0,6%).
Ilość skarg, listów i wniosków nadesłanych do NIK w 1997r. z poszczególnych
województw obrazuje poniższa mapa.
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W zależności od charakteru i treści skarg, NIK stosowała różne sposoby
ich załatwiania. W toku kontroli, w wyniku uproszczonych badań kontrolnych
i w postępowaniach wyjaśniających NIK zbadała zasadność 369-ciu skarg (w tym w wyniku
kontroli zbadano 270 skarg). Dalsze 118 skarg zakwalifikowano do zbadania w terminach
późniejszych. W 1996 r. w toku kontroli i w postępowaniach wyjaśniających zbadano 159
skarg tj. o 57% mniej niż w roku 1997.
W znacznym stopniu skargi zgłaszane do NIK wymagały badań specjalistycznych
prowadzonych m.in. przez takie jednostki jak np. organy skarbowe, PIP, PIH, RIO,
Spółdzielcze Związki Rewizyjne. Skargi takie, nie wymagające własnego trybu
postępowania, przekazywano do zbadania organom właściwym. W ten sposób załatwiono
1910 skargi (27,7% korespondencji skargowej). W przypadkach, kiedy NIK nie otrzymała
informacji na temat ostatecznego sposobu załatwienia przekazanych skarg, a co pozostawało
w ciągłym zainteresowaniu Izby, występowano z pismami monitującymi do jednostek,
którym skargi zostały przekazane do zbadania. W 1997r. NIK wystosowała 201 takich
monitów.
Na zbadane przez NIK i inne organy którym przekazano skargi - 1340 pisma
skargowe, ich zasadność została potwierdzona w 539 przypadkach (40% skarg zbadanych),
natomiast zarzuty zawarte w 801 pismach skargowych okazały się nieuzasadnione (60%
skarg zbadanych).
W wyniku zakończonych w 1997r. kontroli skargowych ujawniono nadużycia i straty
o łącznej wartości przekraczającej 19,9 mln. zł.. W stosunku do osób winnych zaniedbań,
niegospodarności i marnotrawstwa mienia zastosowano przewidziane prawem sankcje
(udzielono 22 upomnienia i nagany, zwolniono z pracy 7 osób w tym 4 pełniące funkcje
kierownicze).
W wyniku kontroli skargowych - 21 spraw, w których stwierdzono fakty noszące
znamiona przestępstw, przekazano organom ścigania. Ponadto - w wyniku przeprowadzonych
przez NIK badań kontrolnych - 4 sprawy przekazano do komisji orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Ponadto, 50 skarg NIK przekazała do zbadania organom ścigania uznając, że opisane
w nich fakty wskazują na możliwość zaistnienia przestępstwa.

W przypadkach, kiedy problemy poruszane w skargach nie wymagały prowadzenia
badań kontrolnych - dotyczyło to 2159 skarg (31,3% ogółu) - udzielano ich autorom
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wyjaśnień w zakresie przepisów prawnych dotyczących zgłaszanych spraw, organów
właściwych do załatwienia skargi, a także przysługujących skarżącym środkach
odwoławczych.
W 1997r. w Wydziale Skarg i Wniosków zarejestrowano 135 spraw nadesłanych do
NIK przez posłów na Sejm R.P, w tym 118 skierowali posłowie poprzedniej kadencji Sejmu
a 17 parlamentarzyści obecnej kadencji Sejmu.
Wśród spraw skierowanych do NIK przez posłów można wyodrębnić 83 prośby
i wnioski o przeprowadzenie kontroli (w tej liczbie 49 stanowiły wnioski uwzględnione, a 27
nieuwzględnione,

wynikające

z

braku

możliwości

technicznych

lub

prawnych).

W 7 przypadkach kontrole wnioskowane przez parlamentarzystów przeprowadzone były
przez NIK już wcześniej, więc informacje z tych kontroli przekazane zostały
zainteresowanym posłom. Ponadto w w/w okresie zarejestrowano 31 próśb poselskich
o informacje lub materiały z kontroli przeprowadzonych przez NIK oraz 21 próśb o zbadanie
przekazanych skarg i wyjaśnienie interesujących parlametarzystów spraw.
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XII. POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE I ROZSTRZYGAJĄCE
W przepisach ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli zostały
przewidziane procedury odwoływania się jednostek kontrolowanych od ustaleń i ocen
kontroli. Kierownicy jednostek kontrolowanych mają prawo zgłaszania zastrzeżeń zarówno,
co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, jak i w sprawie ocen, uwag i wniosków
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym. Zastrzeżenia rozpatrywane są przez komisje
odwoławcze, których uchwały zatwierdza Prezes lub upoważniony wiceprezes NIK. W razie
odmowy zatwierdzenia uchwały komisji odwoławczej, sprawa jest rozpatrywana przez
komisję rozstrzygającą. W przypadkach wystąpień pokontrolnych przekazywanych przez
Prezesa lub wiceprezesów NIK, zastrzeżenia są zgłaszane do Kolegium NIK, które podejmuje
w tych sprawach uchwały.
Kierownicy jednostek kontrolowanych zgłosili w 1997 r. zastrzeżenia odnośnie
ustaleń zawartych w 45 protokołach kontroli, co stanowiło 1% liczby skontrolowanych w tym
okresie jednostek. Kontrolerzy NIK uwzględnili w całości zastrzeżenia odnoszące się do 9
spośród ww. protokołów, natomiast komisje odwoławcze rozpatrzyły zastrzeżenia odnoszące
się do 13 protokołów kontroli. Spośród 164 rozpatrzonych zastrzeżeń do protokołów, komisje
odwoławcze uwzględniły w całości 31 zastrzeżeń, 18 - uwzględniły częściowo, a 115 oddaliły. Komisje rozstrzygające rozpatrzyły 6 zastrzeżeń, co do których wiceprezesi NIK nie
zatwierdzili uchwał komisji odwoławczych - uwzględniając 4 zastrzeżenia, a oddalając 2.
Zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków NIK, zgłoszono łącznie do 175
wystąpień pokontrolnych, w tym do 151 wystąpień przekazywanych przez dyrektorów
jednostek organizacyjnych NIK i do 24 wystąpień przekazywanych przez Prezesa lub
wiceprezesów NIK. W stosunku do ogólnej liczby wystąpień wysłanych w 1997 r., powyższe
zastrzeżeń dotyczyły 3,6% wystąpień. Komisje odwoławcze rozpatrzyły zastrzeżenia
zgłoszone do 146 wystąpień pokontrolnych. Z łącznej liczby 381 dotyczących ich zastrzeżeń,
70 uwzględniono w całości, 63 częściowo, a 248 - oddalono. Komisje rozstrzygające
rozpatrzyły 77 zastrzeżeń do 17 wystąpień, z czego 24 uwzględniły w całości, 11 uwzględniły
częściowo, natomiast 42 oddaliły. W sprawach 129 zastrzeżeń zgłoszonych do 21 wystąpień
pokontrolnych, uchwały podjęło Kolegium NIK, uwzględniając 23 zastrzeżeń w całości,
21 - częściowo, a 85 oddalając.
Ważniejsze rozstrzygnięcia podjęte w postępowaniu odwoławczym, dotyczyły
następujących kontroli:
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• W ramach kontroli wypłaty wynagrodzeń firmom zarządzającym za zarządzanie
Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi, zbadano 9 funduszy inwestycyjnych:
- NFI „Hetman” S.A. w Warszawie
- NFI „Progres” S.A. w Warszawie,
- I NFI S.A. w Warszawie,
- II NFI S.A. w Warszawie,
- IV NFI im. K. Wielkiego S.A. w Warszawie,
- V NFI „Victoria” S.A. w Warszawie,
- VI NFI „Magna-Polonia” S.A. w Warszawie,
- X NFI S.A. w Warszawie,
- Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. w Warszawie.
We wszystkich wystąpieniach pokontrolnych do Zarządów Funduszy zawarte zostały
oceny o bezasadnym wypłacaniu firmom zarządzającym zawyżonego wynagrodzenia. Ocena
ta wynikała - zdaniem NIK - z niewłaściwego wypłacania firmom zarządzającym NFI
ryczałtowego wynagrodzenia od dnia zawarcia umowy o zarządzanie, mimo że od dnia jej
zawarcia nie były wykonywane czynności zarządzające, gdyż nie zostały jeszcze wniesione
do Funduszu akcje spółek parterowych.
Za datę wniesienia akcji spółek parterowych do NFI, NIK uznała datę podjęcia
uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonaruszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego, a nie
- jak to przyjęły Zarządy NFI - okresy od dnia zawarcia umowy o zarządzanie.
Od ocen zawartych w tym przedmiocie w wystąpieniach pokontrolnych, złożone
zostały zastrzeżenia przez Zarządy wszystkich NFI. W zastrzeżeniach twierdzono, że tak
sprecyzowana ocena jest niezasadna, gdyż wypłatę tego wynagrodzenia rozpoczęto zgodnie z
postanowieniami umowy o zarządzanie, tj. od dnia jej podpisania.
W zgłoszonych zastrzeżeniach kwestionowano również zawarte w wystąpieniach
pokontrolnych oceny dotyczące wypłat ryczałtowych wynagrodzeń za zarządzanie mniejszą
ilością pakietów akcji niż przewidywała to umowa o zarządzanie. Również i w tym
przypadku - za moment posiadania przez Fundusze akcji spółek parterowych,
przyjęto datę alokacji (wykazu spółek), a nie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
o podwyższeniu kapitału akcyjnego.
Zastrzeżenia dotyczące tych ocen zostały oddalone przez rozpatrujące je komisje
odwoławcze. NIK zajęła stanowisko, że wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem NFI winny
być wypłacane od momentu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
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o podwyższeniu kapitału akcyjnego i pokrycia przez Skarb Państwa nowych akcji NFI. Do
tego czasu firma zarządzająca nie podejmowała bowiem czynności uzasadniających
wypłacanie tego rodzaju wynagrodzenia. Komisje odwoławcze - rozpatrując powyższe
zastrzeżenia

- brały pod uwagę w tym zakresie precedensowe stanowisko zajęte przez

Kolegium NIK w uchwale Nr 1/97 z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie rozpatrzenia
zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Skarbu Państwa do wystąpienia pokontrolnego
skierowanego w związku z przeprowadzoną w 1996 r. kontrolą XI NFI w Warszawie. W ww.
uchwale Kolegium NIK uznało bowiem, że naliczanie wynagrodzenia można rozpocząć
dopiero od dnia wniesienia akcji spółek parterowych do NFI, tj. od podjęcia uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy o podwyższeniu kapitału akcyjnego.
• W ramach kontroli organizacji ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód przez
instytucje ubezpieczeniowe skontrolowano m.in. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
którego Prezes zgłosił do ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym m.in.
następujące zastrzeżenia:
W wystąpieniu pokontrolnym dokonano błędnej oceny wyniku finansowego UFG za
rok 1996. Dokonano bowiem porównania wyników finansowych za rok 1995 oraz 1996 r.,
bez wyodrębnienia danych dotyczących przejętego w 1996 r. Funduszu Ochrony
Ubezpieczonych. Środki przejęte od Funduszu Ochrony Ubezpieczonych przeznaczone były
wyłącznie na zaspokojenie wierzytelności po upadłych Zakładach Ubezpieczeń „Westa” S.A.
i „Westa-Life” i działalność ta zamknęła się wynikiem ujemnym, ponieważ realizowane były
wypłaty odszkodowań, a nie było w tym okresie wpłat od ubezpieczycieli. Natomiast w
działalności podstawowej UFG - Fundusz wypracował wynik dodatni.

Komisja rozstrzygająca rozpatrując te kwestię stwierdziła, że w wystąpieniu
pokontrolnym prawidłowo oceniono wynik finansowy UFG za 1996 r. i nie dopuszczono się
błędu przy tej ocenie. Jednakże decydujący wpływ na uzyskanie przedmiotowego wyniku
finansowego miała realizowana w 1996 r. działalność w zakresie obsługi wierzytelności
upadłych Zakładów Ubezpieczeń „Westa” S.A. i Westa-Life”. Przy porównaniu wyników
finansowych UFG za 1995 r. i 1996 r., należało wskazać przyczyny uzyskanego w 1996 r.
wyniku finansowego. W związku z powyższym komisja rozstrzygająca uwzględniła w części
zastrzeżenia Prezes UFG i wprowadziła do treści wystąpienia pokontrolnego stosowny zapis.
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Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym zawarto ocenę, iż Zarząd UFG nie opracował
dokumentu określającego tryb postępowania w zakresie szkód, o którym była mowa
w regulaminie UGF z 1991 r. W związku z powyższym, dla oszacowania wielkości
wypłacanych odszkodowań i rent, posługiwano się bardzo różnorodnymi metodami. Jako
przykłady wskazano przypadki, w których mimo zbliżonych stanów faktycznych wysokości
wypłacanych odszkodowań były różne.
Prezes UFG przyznał, iż na piśmie nie opracowano trybu postępowania w zakresie
likwidacji szkód, jednakże wykształcona została określona praktyka i była konsekwentnie
przestrzegana, a zatem ocena jest bezprzedmiotowa i pozbawiona podstaw prawnych.
Komisja rozstrzygająca uznała, iż zastrzeżenie Prezesa UFG w tym zakresie jest
niezasadne. Zapis w regulaminie UFG mówiący o opracowaniu trybu postępowania
w zakresie likwidacji szkód, aczkolwiek o charakterze kompetencyjnym, nie oznacza,
że określenie na piśmie zasad postępowania w ww. zakresie jest bezpodstawne i niecelowe.
Pisemne określenie przedmiotowych zasad przyczyni się do uproszczenia i ujednolicenia
trybu postępowania w zakresie likwidacji szkód i pozbawi je symptomów dowolności.
Wniosek NIK jest zatem zasadny. Komisja rozstrzygająca nie podzieliła natomiast zajętego w
wystąpieniu pokontrolnym stanowiska NIK, że w opisanych w nim przykładach istnieją
zbliżone stany faktyczne. Przykłady ilustrujące różne wysokości odszkodowania, przy
rzekomo prawie tych samych stanach faktycznych, w ocenie komisji rozstrzygającej były
nietrafne i w tej części uwzględniła ona zastrzeżenia, dokonując skreślenia przedmiotowych
przykładów.

W wystąpieniu pokontrolnym zawarto także ocenę, że w UFG źle funkcjonuje system
komputerowy, a nadto występują rozbieżności pomiędzy danymi sprawozdawczości
finansowej, a danymi niektórych wydziałów operacyjnych, co rzutuje na osłabienie kontroli
finansowej prowadzonej działalności.
Prezes UFG w złożonych zastrzeżeniach, aczkolwiek nie kwestionował ww. uchybień
systemu komputerowego, stwierdził jednak, że kontrola finansowa jest w UFG prawidłowa.
Komisja rozstrzygająca uznała, iż ocena zawarta w wystąpieniu pokontrolnym jest
zasadna i oddaliła zastrzeżenia w tym zakresie.
Według oceny kontroli, ściągalność roszczeń regresowych była niska, oscylowała
bowiem na poziomie 10%. Prezes UFG nie zgodził się z tą oceną i złożył zastrzeżenie.
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Komisja rozstrzygająca oddaliła zastrzeżenia uznając, że w istniejących warunkach,
możliwości dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od sprawcy szkody i osoby,
która nie zawarła umowy ubezpieczenia - ściągalność roszczeń regresowych na poziomie
10% jest jednak niska.
W wystąpieniu pokontrolnym zawarto ponadto uwagę, iż roszczenie regresowe
w szeregu przypadkach umarzano na podstawie wywiadów środowiskowych Ośrodków
Pomocy Społecznej, bez ich weryfikacji.
Prezes UFG w zastrzeżeniach stwierdził, iż wywiady środowiskowe są wiarygodne,
nie stwierdzono i nie wykazano by były one niezgodne ze stanem faktycznym. Brak zatem
podstaw prawnych do ich weryfikacji.
Komisja rozstrzygająca w części uwzględniła zastrzeżenie, uznając, że zapis zawarty
w wystąpieniu pokontrolnym wymaga pewnej zmiany i doprecyzowania w takim kierunku,
by przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu roszczeń regresowych Funduszu - obok
wywiadów środowiskowych - OPS dysponował również innymi dokumentami dotyczącymi
dłużnika, a zwłaszcza jego sytuacji majątkowej.
W wystąpieniu pokontrolnym postawiony został również wniosek o dokonanie
kalkulacji wydatków na obsługę prawną wykonywaną przez podmiot zewnętrzny,
z rozważeniem możliwości wykonywania tych czynności przez własnych pracowników.

W związku ze złożeniem zastrzeżenia w powyższej sprawie, komisja rozstrzygająca
stwierdziła, że kontrolujący nie sporządzili żadnej kalkulacji uprawdopodobniającej
zasadność wniosku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 1995 r. wypłacił spółce
„Bentkowski i S-ka” z tytułu wynagrodzenia za prowadzenie obsługi prawnej w I Instancji,
kwotę 663.277 zł za prowadzenie 1.627 spraw i kwotę 952.191 zł w 1996 r. za prowadzenie
2.144 spraw. Przeciętne wynagrodzenie za jedną sprawę wniosło w 1995 r. 407,7 zł, a w
1996 r. - 443,5 zł.
W ocenie komisji rozstrzygającej, z uwagi na specyficzny charakter działania
Funduszu (postępowania sądowe na terenie całej Polski), trudno założyć, że prawna „obsługa
własna” byłaby mniej kosztowna. Ww. wynagrodzenie wypłacane spółce nie było
wygórowane, a postawiony wniosek nie został poparty merytorycznym uzasadnieniem.
Komisja rozstrzygająca uwzględniła zastrzeżenia złożone przez Prezes UFG w tym
przedmiocie.
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• W ramach kontroli organizacji ubezpieczeń komunikacyjnych i likwidacji szkód przez
instytucje ubezpieczeniowe skonrtolowano także Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru
Ubezpieczeń w Warszawie, zawarta została ocena, że cofnięcie zezwolenia na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu „Fenix” S.A. wskazuje na
potrzebę jednoznacznego określenia zasad i terminu ogłaszania informacji o cofnięciu
zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej; w powyższym przypadku bowiem
dopiero na specjalne wystąpienie UFG Ministerstwo Finansów pismem z dnia 19 lutego 1997
r. potwierdziło, że Minister Finansów w dniu 30 stycznia 1997 r. cofnął zezwolenie na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej spółce „Fenix”, a odpowiednie ogłoszenie w
prasie opublikowane zostało w kwietniu 1997 r.
Do powyższej oceny Prezes PUNU zgłosił zastrzeżenie, z którego wynika, że zarzut
zaniechania ogłoszenia publicznie informacji, postawiony PUNU byłby zasadny, gdyby
dotyczył informacji o złożeniu przez organ nadzoru wniosku do Ministra Finansów
o cofnięcie zezwolenia. Żaden z przepisów prawa nie zobowiązuje jednak organu nadzoru do
przekazywania do powszechnej wiadomości informacji o tego rodzaju wnioskach,
a przeciwnie - w takich przypadkach konieczne jest zachowanie szczególnej poufności
informacji, gdyż ich ujawnienie przed zakończeniem postępowania mogłoby stanowić
podstawę do wystąpień odszkodowawczych z art. 43 Kodeksu cywilnego oraz zarzutów
naruszenia tajemnicy służbowej.
Rozpatrując powyższe zastrzeżenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło
uchwałę o jego oddaleniu w całości. Kolegium podkreśliło, że w wystąpieniu pokontrolnym
nie został sformułowany wniosek, z którego wynikałoby, że PUNU powinien ogłosić
informację o skierowaniu do Ministra Finansów wniosku o cofnięcie zezwolenia na
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, gdyż zrozumiała jest złożoność sytuacji jaka
mogłaby zaistnieć w przypadku nieuwzględnienia takiego wniosku. Nie został również
sformułowany wniosek o ogłaszaniu decyzji Ministra Finansów w tym przedmiocie przez
Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń. W ocenie NIK zwrócono natomiast uwagę PUNU,
że przypadek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności ZU „Fenix” S.A. wskazuje na
potrzebę jednoznacznego określenia zasad i terminu ogłaszania informacji o cofnięciu
zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Z tak sformułowanej opinii

nie wynika, że to PUNU powinien ogłaszać o cofnięciu zezwolenia na działalność
ubezpieczeniową.
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Ustawa o działalności ubezpieczeniowej w art. 82a ust. 1 stanowi, że zadaniem
nadzoru jest ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład
ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacić ubezpieczonemu należnego świadczenia. Z racji tak
pojętego nadzoru ubezpieczeniowego sprawowanego przez PUNU - w sytuacji kiedy wystąpił
on z wnioskiem o odebranie zezwolenia na działalność ubezpieczeniową - powinien on
wykazać conajmniej zainteresowanie, czy ostateczna decyzja Ministra Finansów w tym
zakresie nie tylko została doręczona stronie, której dotyczy, ale nadto, czy została ona w
odpowiednim czasie ogłoszona (bądź w inny sposób podana do wiadomości), w celu
poinformowania zainteresowanych ubezpieczeniem o cofnięciu ubezpieczenia, a tym samym,
że - stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej - z chwilą cofnięcia
zezwolenia (tj. doręczenia ostatecznej decyzji Ministra Finansów zakładowi ubezpieczeń)
zawarte umowy ubezpieczeniowe nie mogą być przedłużane, także w sytuacji przewidzianej
w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych
warunków obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Istotny jest bowiem problem, że część ubezpieczonych w zakładzie, któremu cofnięto
zezwolenie nie będzie wiedziała, że powinna skorzystać z usług innego ubezpieczyciela, gdyż
nie działa w tym przypadku „automatyczne” przedłużenie dotychczasowego ubezpieczenia na
rok następny (jeżeli UFG uzna, że sprawca wypadku nie był ubezpieczony może występować
nie tylko o karną opłatę za brak ubezpieczenia, ale także o zwrot kosztów odszkodowania, w
związku z czym wiele osób może być narażonych na poniesienie znacznych strat).
• W ramach kontroli wydawania aktów wykonawczych do ustaw przez organy
administracji rządowej i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, skontrolowano
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwo Łączności oraz Narodowy Bank
Polski.
W wystąpieniu pokontrolnym kierowanym do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
zawarta była ocena, z której wynikało, że Minister - mimo upływu 17 miesięcy od terminu
określonego w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535) do wydania aktu normatywnego, nie wykonał tego
przepisu wynikającego z delegacji. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej - w zgłoszonych
zastrzeżeniach - podniósł, że przepis art. 55 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego w
swej treści nie zawiera obowiązku publikacji docelowej ilości publicznych zakładów
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psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a ponadto nie określa formy, jak i sposobu promulgacji
opracowania.
Rozpatrując powyższą sprawę Kolegium Najwyższej Izby Kontroli podjęło uchwałę
o uwzględnieniu w całości powyższego zastrzeżenia. Kolegium uznało, iż skoro art. 55 ust. 1
ww. ustawy niejasno określa obowiązek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do wydania jako aktu wykonawczego zarządzenia w sprawie docelowej ilości publicznych zakładów
psychiatrycznych - brak jest podstaw prawnych do egzekwowania od Ministra regulowania
tej kwestii w formie aktu wykonawczego do ustawy, podlegającego następnie stosownej
promulgacji.

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Łączności zawarte zostały
następujące oceny:
a) Minister nie wykonał obligatoryjnych upoważnień z:
- art. 1 pkt 17 i pkt 28 ustawy z dnia 12 maja 1995 r. o zmianie ustawy o łączności oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 310),
- art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw o urzędzie Ministra Spraw
Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 575),
b) Minister wydawał niektóre akty wykonawcze z opóźnieniem w stosunku do wejścia w życie
ustaw, w których zawarte zostały stosowne upoważnienia; w 26 zrealizowanych
upoważnieniach, w których nie określono terminu ich wykonania - stosowne akty
wykonawcze wydane były w terminie od 16 do 47 dni od daty wejścia w życie ustaw
zawierających upoważnienia z czego dla 7 z nich termin ten przekraczał 300 dni.
Minister Łączności w zgłoszonych zastrzeżeniach podniósł, że:
- upoważnienie z art. 1 pkt

17 ustawy z dnia 12 maja 1995 r. do określenia w drodze

rozporządzenia rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej,
nie zostało dotychczas wykonane z uwagi na brak materii, która mogłaby być przedmiotem
tego rozporządzenia,
- upoważnienie z art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 12 maja 1995 r. nie uległo zmianie w stosunku do
poprzedniej delegacji ustawowej, w związku z czym wydane uprzednio rozporządzenie
zachowało pełną aktualność,
- opóźnienie wydania aktu wykonawczego z art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 21 lipca 1995 r. jest
wynikiem niezwykłej złożoności materii, która ma być regulowana, sięgającej w zagadnienia
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stanowiące najściślej chronione informacji o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i
obronności państwa,
- do projektu nowelizacji ustawy o łączności Sejmowi przedłożono projekty wszystkich
proponowanych podstawowych aktów wykonawczych; zmiana zakresu tych upoważnień oraz
wprowadzenie nowych upoważnień podczas prac parlamentarnych -

spowodowała potrzebę opracowania na nowo i całkowicie nowych aktów wykonawczych oraz
przeprowadzenia pełnego procesu uzgodnień międzyresortowych.
Rozpatrując powyższą sprawę Kolegium NIK podjęło uchwałę o oddaleniu zastrzeżeń
w całości, stojąc na stanowisku, że:
- jedynie zmiana aktualnego stanu prawnego mogłaby zwolnić Ministra Łączności z obowiązku
realizacji delegacji ustawowych; bezzasadny jest nadto argument, że delegacja wynikająca ze
znowelizowanej ustawy nie różni się od poprzednio obowiązującej, albowiem - zgodnie z
zasadami techniki prawodawczej - jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt
wykonawczy, to taki akt traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie nowej ustawy,
jeżeli przepisy przejściowe nie stanowią inaczej,
- „złożoność materii”, która ma być regulowania aktem wykonawczym nie może
usprawiedliwiać niewykonania obligatoryjnego upoważnienia ustawowego, mimo upływu
ponad 15 miesięcznego okresu od dnia wejścia w życie ustaw; w przypadku gdy delegacja
jest obligatoryjna - upoważniony organ obowiązany jest do jej wykonania w terminie
zapewniającym kompleksowe działanie przepisów ustaw; stanowisko takie wynika z zasady
legalizmu i podyktowane jest koniecznością przestrzegania obowiązującego prawa.
W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Prezesa NBP zawarte zostały:
a) ocena dotycząca niewydania 6 aktów wykonawczych, do czego Prezes NBP zobligowany był
odnośnymi przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r.
Nr 72, poz. 359 ze zm.) i ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o rekonstrukcji banków
spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 80, poz. 369 ze zm.),
b) ocena przyczyn niezrealizowania przez Prezesa NBP niektórych upoważnień ustawowych
oraz skutków tego niewykonania,
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c) wniosek o wydanie zarządzeń wykonawczych na podstawie art. 111 ust. 3, art. 48 ust. 3, art.
81 ust. 3 i art. 100 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe oraz art. 23
ust. 6 i art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji

banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Do powyższych ocen i wynikającego z nich wniosku zgłoszone zostały przez
I Zastępcę Prezesa NBP zastrzeżenia polegające na zakwestionowaniu:
- oceny stanu realizacji przez Prezesa NBP spoczywających na nim obowiązków
obligatoryjnego wydania aktów wykonawczych do ustaw,
- oceny dotyczącej przyczyn niezrealizowania przez Prezesa NBP niektórych upoważnień
ustawowych,
- wniosku o wydanie aktów wykonawczych do ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o
restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie
niektórych ustaw.
Rozpatrując powyższe zastrzeżenia, Kolegium NIK podjęło uchwałę o ich oddaleniu
w całości, po uprzednim wprowadzeniu do tekstu wystąpienia pokontrolnego uzupełnienia, z
którego wynika, że Prezes NBP nie wydał 6 z 47 aktów wykonawczych. Kolegium NIK
uznało zatem bezzasadność zastrzeżeń zgłoszonych do ocen zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym, a tym samym do zakwestionowanego przez Prezesa NBP wniosku
pokontrolnego. Zdaniem Kolegium zastrzeżenie zgłoszone do wniosku pokontrolnego
polegające na zakwestionowaniu celowości i prawnej dopuszczalności realizacji delegacji
ustawowych określonych w art. 111 ust. 3 i art. 48 ust. 3 Prawa bankowego są
nieuzasadnione, gdyż jedynie zmiania aktualnego stanu prawnego mogłaby zwolnić Prezesa
NBP z obowiązku realizacji obligatoryjnych delegacji ustawowych. Kolegium NIK
podkreśliło, że wniosek pokontrolny dotyczący wykonania ustawowego upoważnienia z art.
111 ust. 3 Prawa bankowego sformułowany został alternatywnie, co dowodzi, że NIK
dostrzegła warunki w jakich Prezes NBP zobowiązany jest realizować delegację ustawową.
Nadto Kolegium NIK podkreśliło fakt, że NBP nie podejmował skutecznych działań w celu
dokonania stosownej nowelizacji ustawy, skoro uznał przyjęte rozwiązania za wadliwe. Z
tych też powodów nie zostały uznane zastrzeżenia do tej części wniosku pokontrolnego, która
dotyczy realizacji delegacji ustawowej z art. 39 ust. 6 ustawy o restrukturyzacji banków
spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
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• Realizując wyniki kontroli wykonania w 1996 r. budżetu państwa w części 58 dotyczącej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowano Prezesa ZUS wystąpienie pokontrolne, w
którym zawarto:
- ocenę

dotyczącą

nieprecyzyjnie

przygotowanego

planu

finansowego

Funduszu

Alimentacyjnego i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przez co naruszona została zasada
rzetelności,
- ocenę dotyczącą naruszenia zasady celowości przy wykorzystywaniu środków budżetowych
ujętych w planach finansowych Funduszu Alimentacyjnego i Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych,
- wniosek o rzetelne i precyzyjne przygotowywanie projektów planów finansowych Funduszu
Alimentacyjnego i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, uwzględniających ich rzeczywiste
potrzeby i zapewniających realizację ustawowych zadań,
Prezes ZUS składając do powyższych ocen i wniosku zastrzeżenia podniósł, że:
- projekty

planów

finansowych

opracowywane

są

przez

ZUS

rzetelnie,

zgodnie

z obowiązującymi zasadami, trybem, terminami i uwzględniają założenia w zakresie polityki
społeczno-gospodarczej oraz wszystkie dostępne dane statystyczne i finansowe, jakimi ZUS
dysponuje na etapie ich sporządzania; Prezes ZUS podjął decyzję o przeniesieniu zbędnej w
danym momencie dotacji z FA do FUS zgodnie z art. 45 ust. 3 Prawa budżetowego,
- Ministerstwo Finansów uznało za właściwy stan środków pieniężnych na koniec 1996 r. i
dokonało uruchomienia dotacji w dziale 95-ubezpieczenia społeczne - do wysokości planu, z
uwagi na konieczność realizacji w 1997 r. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
dokonania waloryzacji za IV kwartał 1995 r.; projekt planu FUS na 1997 r. opracowany na
podstawie założeń Ministerstwa Finansów nie obejmował skutków finansowych realizacji w
1997 r. tego orzeczenia, a projekt budżetu państwa przedłożony w październiku 1996 r.
Sejmowi przewidywał rezerwę na wymieniony cel jedynie w kwocie 1.273 mln zł, przy
szacowanych znacznie wyższych skutkach finansowych.

Rozpatrując powyższe zastrzeżenia Kolegium NIK podjęło uchwałę, w której:
a) uwzględniło zastrzeżenia w części dotyczącej:
- oceny o naruszeniu zasady rzetelności przy przygotowywaniu planów finansowych FUS,

696
- oceny o naruszeniu zasady celowości przy wykorzystaniu środków budżetowych ujętych w
planach finansowych FA i FUS,
- stopnia naruszenia zasady rzetelności przy przygotowywaniu planów finansowych FA,
b) oddaliło zastrzeżenia w pozostałej części.
Kolegium uznało, że dokonana przez Prezesa ZUS zmiania w planowanych
wydatkach budżetowych, spowodowała zmniejszenie o 24,2% (w stosunku do planu wg
ustawy budżetowej) dotacji dla Funduszu Alimentacyjnego oraz zwiększenie dotacji o 1,8%
(ponad zapisaną kwotę w ustawie budżetowej) dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczy to o braku dostatecznej rzetelności przy przygotowywaniu planów finansowych
Funduszu

Alimentacyjnego.

Różnica

między

planem

finansowym

Funduszu

Alimentacyjnego, a faktycznie wykorzystanymi środkami wynosiła ponad 24%, co wynikało
stąd, że Prezes ZUS opracowując plan finansowy Funduszu Alimentacyjnego na 1996 r. oparł
się na planach finansowych z lat poprzednich, które były zawyżone. Zawyżone dotacje z
budżetu państwa nie były w efekcie do końca wykorzystywane w tym Funduszu, z uwagi na
mniejszą skalę realizowanego zadania. Dodatkowe zasilenie środkami pieniężnymi FUS było
natomiast działaniem celowym, wynikającym z konieczności realizacji nieprzewidzianych
wcześniej (z przyczyn obiektywnych) wydatków związanych z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego. Suma 105.700 tys. zł była znacząca dla zapewnienia płynności wypłat
zaległych świadczeń emerytalnych i rentowych na początku 1997 r.
Kolegium NIK uznało, że plany finansowe FUS przygotowane były rzetelnie, (uległy
zmianie w związku z koniecznością realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego),
i że wykorzystanie środków budżetowych ujętych w planach finansowych FUS nie naruszało
zasady celowości. Zasady tej nie naruszało też wykorzystanie środków
budżetowych ujętych w planach finansowych FA. Ustawowe zadania zarówno FA jak i FUS
zostały zrealizowane.
Kolegium NIK zajęło stanowisko, że nie można uznać za zasadną ocenę, z której by
wynikało, że samo planowanie przez Prezesa ZUS większej dotacji budżetowej dla Funduszu
Alimentacyjnego niż późniejsze faktyczne wykorzystanie jej w tym Funduszu, jest zawsze
ewidentnym naruszeniem zasady rzetelności. Fakt planowania dotacji dla FA w kwocie blisko
o 1/4 wyższej od faktycznego jej wykorzystania, świadczy natomiast o braku dostatecznej
rzetelności i dlatego Kolegium złagodziło zawartą w wystąpieniu pokontrolnym ocenę
rzetelności sporządzania planu finansowego FA.
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XIII. WSPÓŁPRACA

MIĘDZYNARODOWA

NIK

Z

INNYMI

ORGANAMI KONTROLI
W roku 1997 nastąpiło dalsze zintensyfikowanie kontaktów międzynarodowych
Najwyższej Izby Kontroli. Szczególną uwagę skupiono na umocnieniu współpracy
dwustronnej z najwyższymi organami kontroli krajów naszego regionu. W relacjach
z trybunałami obrachunkowymi i urzędami audytorskimi krajów Europy Zachodniej
poszukuje się nadal przykładów dobrych rozwiązań, możliwych do przeniesienia na nasz
grunt. Wzrastające wymogi stawiane wobec kontrolerów, zarówno wobec zmian
zachodzących w gospodarce Polski, jak wobec konieczności dostosowywania norm kontroli
do wymogów stawianych krajom Unii Europejskiej, wymagają stałego i wielokierunkowego
szkolenia pracowników NIK. Zapoczątkowano zatem bliższą współpracę z Europejskim
Trybunałem Obrachunkowym. NIK był również aktywnym uczestnikiem prac prowadzonych
w ramach organizacji międzynarodowych, zrzeszających najwyższe organy kontroli Europy EUROSAI i świata - INTOSAI.
Jako organ kontroli państwowej o długiej tradycji, solidnej pozycji w strukturach
państwa i szerokim zakresie kompetencji, z potencjałem blisko 1700 pracowników, aktywnie
uczestniczący w pracach organizacji międzynarodowych oraz czyniący zadość wszystkim
demokratycznym

standardom,

coraz

częściej

NIK

postrzegana

jest

na

forum

międzynarodowym jako interesujący, mający również wiele do zaoferowania, równorzędny
partner.
Współpraca w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej
Podobnie jak w roku poprzednim, również w 1997 r. szczególnie ważna była
współpraca NIK z organami kontroli krajów bliskich nam geograficznie, w tym tych, które
przechodziły lub nadal przechodzą proces transformacji i dostosowywania funkcjonowania
instytucji kontrolnych do standardów europejskich.
Ważnym przedsięwzięciem były kontrole równoległe nt. „Realizacji zadań
wynikających z umów międzynarodowych na wodach granicznych”. W oparciu o wspólnie
uzgodnione założenia dotyczące jej zakresu, harmonogramu przebiegu i kryteriów ocen
wyników przeprowadzono odrębne kontrole w Polsce, Czechach, Litwie i Białorusi. Wyniki
kontroli, realizowanych równolegle przez stronę polską oraz poszczególne kraje, ujęto
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w komunikatach. Ich podpisanie przez Prezesa NIK z prezesami organów kontroli
poszczególnych krajów nastąpi na początku 1998 r.
Wizyta w NIK Prezesa Najwyższego Urzędu Kontroli Czech (19-23 maja 1997 r.)
poświęcona

była

podsumowaniu

kolejnego

etapu

wspólnych

działań

kontrolnych

i uzgodnieniom programu dalszej współpracy. Wobec klęski powodzi, jaka w lipcu 1997 r.
dotknęła zwłaszcza Czechy i Polskę, kontrola na wodach granicznych okazała się szczególnie
ważnym i aktualnym tematem. W dniach 17-18 listopada 1997 r. na spotkaniu ekspertów
w Brennej uzgodniono, że współpraca w tym zakresie będzie kontynuowana w roku 1998.
Z inicjatywy Najwyższego Urzędu Kontroli Słowacji doszło w dniu 23 stycznia
1997 r. do spotkania prezesów, dotyczącego bliższej współpracy dwustronnej oraz propozycji
zawarcia specjalnego porozumienia. Umowa podpisana w lutym 1998 r. reguluje m.in.
możliwość prowadzenia kontroli równoległych, bezpośredniej współpracy roboczej
właściwych jednostek organizacyjnych, szerszej wymiany informacji oraz szkoleń.
Dla kontrolerów z organów kontroli Węgier i Albanii (na prośbę tych instytucji)
zorganizowano w NIK dwie wizyty studyjne. Przedstawiciele Węgierskiej Państwowej Izby
Obrachunkowej byli szczególnie zainteresowani funkcjonowaniem systemu informatycznego
NIK do obsługi kontroli i zarządzania (27-30 października 1997 r.). Kontrolerzy Albańskiego
Urzędu Kontroli Państwowej odbyli w NIK szkolenie nt. kontroli systemu podatkowego
i celnego (8-13 grudnia 1997 r.).
W podobny sposób Wiceprezes Izby Obrachunkowej Rosji odbył w NIK wizytę
studyjną (16-20 czerwca 1997 r.), poświęconą m.in. kontroli wykonania budżetu, funduszy
celowych oraz kontroli przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.
W 1997 r. rozpoczęto przygotowania do pierwszego z planowanych regularnych
spotkań prezesów - podobnie, jak z organami kontroli krajów członkowskich UE najwyższych organów kontroli krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego, które odbędzie się w Warszawie w marcu 1998 r.
Współorganizatorem spotkania jest ETO, przy współudziale Programu SIGMA/OECD.
Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach Programu SIGMA, adresowanych
głównie do decydentów krajów Europy Środkowej i Wschodniej, takich jak przygotowanie
studium nt. wpływu przystąpienia do Unii Europejskiej na działalność najwyższych organów
kontroli (wydane w październiku 1997 r.). Obecnie, przy współudziale ekspertów NIK, trwają
prace nad studium nt. kontroli banków centralnych. Odnotować tu też należy istotny wkład
merytoryczny NIK w misji Programu SIGMA w Macedonii, związanej z opracowaniem
ustawy o najwyższym organie kontroli tego kraju.
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Współpraca w regionie Europy Zachodniej

Bliskie były kontakty z trybunałami obrachunkowymi i urzędami audytorskimi,
z którymi współpraca trwa już od kilku lat, a w szczególności: Austrii, Francji, Niemiec,
Portugalii oraz Wielkiej Brytanii.
W dniach 31 maja - 6 czerwca 1997 r. w ramach wymiany ekspertów przebywali
w Izbie Obrachunkowej Austrii dwaj doradcy Prezesa NIK. Pierwszym tematem stażu były
„Zadania Izby Obrachunkowej w kontroli budżetu państwa i informacja o wynikach tej
kontroli”. Drugim zaś były „Zasady współpracy austriackiego organu kontroli za środkami
masowego przekazu i metody pracy rzecznika prasowego”. Natomiast pracownik Izby
Obrachunkowej Austrii w dniach 21-23 kwietnia 1997 r. zapoznał się z „Doświadczeniami
NIK w kontroli budżetu państwa”.
W dniach 7 - 14 września 1997 r. cykl wykładów nt. działalności i roli Trybunału
Obrachunkowego Francji, Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz kontroli operacji
finansowych państwa, wygłosił w NIK w Warszawie i Krakowie prof. Jacques Magnet,
Prezes IV Izby.
W ramach wymiany wizyt roboczych czteroosobowa delegacja NIK przebywała
w Trybunale Obrachunkowym Portugalii (6 - 12 maja 1997 r.). W czasie wizyty zapoznano
się m.in. z pracami nad nową ustawą i kierunkami planowanych zmian w działalności TO.
Dzięki pomocy funduszu Know-How, bardzo wartościowy merytorycznie staż
w zakresie kontroli finansowej oraz kontroli oszczędności, sprawności i celowości działania,
odbył pracownik NIK w Narodowym Urzędzie Kontroli Wielkiej Brytanii (15 października 14 listopada 1997 r.).
Dla zainicjowania współpracy dwustronnej zaproszono do złożenia w NIK wizyt
oficjalnych Prezesa Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii (która odbyła się w dniach
18-21 marca 1997 r.) i Prezesa Narodowego Urzędu Kontroli Szwecji, (która odbyła się
w dniach 1-2 grudnia 1997 r.). Poczyniono uzgodnienia co do prowadzenia kontroli
równoległych i organizacji wymiany pracowników w celach szkoleniowych.

701
Wizyty oficjalne Prezesa NIK w Trybunale Obrachunkowym Francji (6-7 stycznia
1997 r.), Federalnej Izbie Obrachunkowej Niemiec (26-28 lutego 1997 r.) i Narodowym
Urzędzie Kontroli Wielkiej Brytanii (8-10 kwietnia 1997 r.) służyły podsumowaniu pewnego
etapu dotychczasowych kontaktów i omówieniu programów i form dalszej współpracy.

Współpraca z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym
Rok

1997

stanowił

przełom

w

kontaktach

z

Europejskim

Trybunałem

Obrachunkowym, z którym NIK współpracuje już od czterech lat, zwłaszcza w zakresie
wszystkich kontroli dotyczących wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich.
Obecnie, w pracach grupy roboczej ds. kontaktów z krajami Europy Środkowej
i Wschodniej regularnie bierze udział przedstawiciel NIK, tzw. oficer łącznikowy z ETO.
W związku z prowadzoną wspólnie kontrolą nt. „Wykorzystania środków
pomocowych w ramach programu PHARE”, z wizytą studyjną przebywała w lipcu w ETO
delegacja z Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej NIK, a w czerwcu
w Warszawie przebywali na spotkaniu roboczym z misją kontrolną przedstawiciele ETO.
Ważnym wydarzeniem była pierwsza wizyta Prezesa ETO (15 - 16 kwietnia 1997 r.),
w czasie której omówiono wyzwania stojące przed NIK w perspektywie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej oraz możliwości konkretnej współpracy między NIK i ETO. Prezes
Friedmann zapoznał się także z różnymi aspektami działalności naszej Instytucji
i zaprezentował szerokiemu audytorium pracowników NIK organizację, zasady i metody
pracy ETO.
W drugiej połowie 1997 r. częstsze stały się kontakty robocze z ETO, dotyczące
przygotowań do spotkania prezesów najwyższych organów kontroli krajów Europy
Środkowej i Wschodniej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Warszawa, 26-27
marzec 1998 r.).
Współpraca w ramach EUROSAI
Komitet Zarządzający EUROSAI, którego członkiem jest Prezes NIK (wybrany na
lata 1993-1999), obradował w dniach 23 - 25 kwietnia 1997 r. W trakcie posiedzenia
omawiano głównie przygotowania do seminarium nt. „Niezależność najwyższych organów
kontroli”, organizowanego przez Portugalski Trybunał Obrachunkowy w 1998 r. oraz do IV
Kongresu EUROSAI w 1999 r. Prezes NIK zadeklarował chęć uczestnictwa NIK w pracach
przygotowawczych (temat: relacja najwyższych organów kontroli ze środkami masowego
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przekazu). Ponadto, w osobnym punkcie programu obrad, przedstawił koncepcję
przygotowania i wydania przez NIK książki o najwyższych organach kontroli krajów Europy
Środkowej i Wschodniej.
Od lipca 1997 r. przedstawiciel NIK uczestniczy w pracach Komisji technicznej
ds. przygotowań do lizbońskiego seminarium EUROSAI (opracowywanie ankiety i raportu
bazowego seminarium).
Udział w pracach INTOSAI

NIK jest aktywnym członkiem lub współpracuje z kilkoma grupami roboczymi
INTOSAI.

Przedstawiciele NIK uczestniczyli w pracach (m.in. odpowiedzi na ankiety,

opracowania tematyczne, opiniowanie materiałów) i spotkaniach grupy roboczej ds. kontroli
prywatyzacji (Istambuł, 1-3 września 1997 r.), ewaluacji programów publicznych (Paryż, 12
września 1997 r.), kontroli wewnętrznej (Velence, 22 - 28 września 1997 r.), oraz ochrony
środowiska (opracowanie NIK, przygotowane do spotkania w Tallinie, wrzesień 1997 r.).
Ich wkład w opracowania przygotowywane przez te zespoły był wysoko oceniany.
Współpraca z najwyższymi organami kontroli pozaeuropejskimi
W 1997 r. kontynuowana była współpraca z Głównym Urzędem Obrachunkowym
Stanów Zjednoczonych, dzięki której - przy pomocy Amerykańskiej Agencji Rozwoju
Międzynarodowego (USAID) - z możliwości odbycia długoterminowego stażu w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, skorzystał jeden pracownik Najwyższej Izby Kontroli.
Polskie doświadczenia w dostosowywaniu działalności najwyższego organu kontroli
do zachodzących w ostatnich latach dynamicznych przemian gospodarczych budzą również
zainteresowanie w krajach pozaeuropejskich. W wyniku tego doszło do wizyt w NIK,
Ministra Kontroli Państwowej Chińskiej Republi Ludowej wraz z delegacją (30 maja 5 czerwca 1997 r.) i przedstawicieli Narodowego Urzędu Kontroli Finansowej Chińskiej
Republiki Ludowej (5-9 listopada 1997 r.) oraz Urzędu Kontroli i Inspekcji Republiki Korei
(29 sierpnia 1997 r.). Ten ostatni będzie gospodarzem kolejnego Kongresu INTOSAI, który
odbędzie się w Seulu, w 2001 r. Obszerny program merytoryczny - będący próbą
zaspokojenia zainteresowań naszych partnerów - sprawiał, że wizyty te miały roboczy
charakter. Wyjątkiem była tu wizyta Ministra Kontroli Państwowej ChRL, podczas której
podpisano umowę o współpracy dwustronnej między naszymi organami kontroli.
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Intencję nawiązania bliższej współpracy dwustronnej i propozycję zawarcia specjalnej
umowy przekazał do NIK Brazylijski Federalny Trybunał Obrachunkowy.
Seminaria i konferencje międzynarodowe
Przedstawiciele NIK brali ponadto udział w licznych międzynarodowych seminariach
i konferencjach, poświęconych m.in. tematom:
- Demokratyczne struktury obrony narodowej i spraw bezpieczeństwa - seminarium
(3-7 lutego 1997 r.),
- Ewaluacja programów publicznych - konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Ewaluacji
(5-8 marca 1997 r.),
- Konferencja

Międzynarodowego

Konsorcjum

Zarządzania

Finansami

Publicznymi

(7-11 kwietnia 1997 r.),
- Seminarium poświęcone problematyce integracji europejskiej - III Filar Unii Europejskiej (30
czerwca - 12 lipca 1997 r.),
- Konferencja światowa nt. Zwalczanie korupcji (7-11 września 1997 r.),
- Rola najwyższych organów kontroli w procesie sprawowania władzy - warsztaty regionalne
Organizacji

Narodów

Zjednoczonych,

Program

Rozwoju

(UNDP)

na

temat

odpowiedzialności finansowej (10-12 września 1997 r.),
- Niezależna kontrola w państwie demokratycznym - seminarium (20-23 października 1997 r.).
Współpraca międzynarodowa Najwyższej Izby Kontroli koncentruje się na formach
praktycznej wymiany doświadczeń, ukierunkowanej tematycznie, zgodnie ogólną strategią
rozwoju i ujawniającymi się potrzebami Instytucji. Celowi temu służą zwłaszcza konieczne
konsultacje na szczeblu Kierownictwa, wizyty robocze i spotkania ekspertów, zaawansowane
seminaria, szkolenia i staże dla kontrolerów oraz kontrole równoległe.

W roku 1997 w ramach współpracy międzynarodowej w Najwyższej Izbie Kontroli
przebywały łącznie 54 osoby z 13 krajów i organizacji takich, jak: Albania, Austria, Chiny,
Czechy, Francja, Holandia, Korea, Luksemburg (ETO), Rosja, Słowacja, Szwecja, Węgry
oraz SIGMA/OECD.
Goście NIK przebywali w ramach :
- wizyt oficjalnych/konsultacji na szczeblu Kierownictwa - 24 osoby,
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- wizyt roboczych - 18 osób,
- szkoleń i kursów - 9 osób,
- współpracy roboczej z ETO i SIGMA/OECD - 3 osoby.
W roku 1997 w ramach współpracy międzynarodowej z Najwyższej Izby Kontroli
wyjechało łącznie 68 osób do 19 krajów i organizacji takich, jak: Austria, Białoruś, Belgia,
Czechy, Francja (NOK krajowy i SIGMA), Holandia, Litwa, Luksemburg (ETO), Niemcy,
Peru, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania.
Pracownicy NIK wyjeżdżali za granicę w ramach2 :
- wizyt oficjalnych/konsultacji na szczeblu Kierownictwa - 13 osób,
- wizyt roboczych i spotkań ekspertów (w tym EUROSAI i INTOSAI) - 23 osoby,
- seminariów, konferencji, szkoleń i kursów - 22 osoby,
- współpracy roboczej z ETO i SIGMA/OECD - 10 osób.
W roku 1997 została przeprowadzona kontrola równoległa z 3 krajami (Białoruś,
Czechy i Litwa) nt. „Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych na wodach
granicznych”.
Ponadto dla upowszechniania wiedzy o najwyższych organach kontroli innych krajów
zorganizowano sześć wykładów dla członków Kierownictwa NIK, członków Kolegium NIK,
dyrektorów departamentów i delegatur oraz doradców Prezesa NIK (wysłuchało ich łącznie
blisko 300 osób).

W

„Kontroli

Państwowej”

i

„Biuletynie

Informacyjnym

NIK”

zostało

opublikowanych 36 różnych artykułów na temat współpracy międzynarodowej.
Dzięki współpracy międzynarodowej Najwyższa Izba Kontroli może:
- przez porównanie dokumentacji kontroli w innych krajach, udoskonalać jakość informacji o
wynikach kontroli, wniosków i wystąpień, analizy wykonania budżetu państwa oraz
corocznego sprawozdania ze swej działalności, przedkładanych Sejmowi RP, a zatem lepiej
wypełniać rolę instrumentu kontroli parlamentarnej,
- przez analizę porównawczą aktów prawnych, związanych z kontrolą państwową w innych
krajach, dążyć do polepszania prawodawstwa polskiego w tym zakresie,

2

Liczony jest każdorazowy wyjazd, nawet jeśli dana osoba wyjeżdżała parokrotnie.
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- przez porównanie rozwiązań instytucjonalnych w innych krajach (dotyczących tak kontroli
zewnętrznej, jak i wewnętrznej), dążyć do usprawniania systemu kontroli państwowej
w Polsce,
- w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dostosowywać metodologię
i normy kontroli państwowej do wymogów stawianych najwyższym organom kontroli krajów
członkowskich UE,
- wobec zmian dynamicznie zachodzących w ciągu ostatnich lat w gospodarce Polski, podnosić
kwalifikacje zawodowe pracowników (wyższa jakość i wydajność ich pracy ma bezpośredni
wpływ na skuteczność prowadzonych kontroli, a zatem na wysokość kwot odzyskiwanych do
budżetu państwa oraz na - pośrednio - nieobniżanie poziomu życia społeczeństwa),
- przez upowszechnianie wiedzy o jej działalności i dorobku w dziedzinie kontroli państwowej
przyczyniać się do wspierania procesów demokratycznych w krajach będących w okresie
transformacji ustrojowej i gospodarczej oraz umacniania pozycji Instytucji, a zatem pośrednio - i całego kraju, na forum międzynarodowym.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ TABEL ZAMIESZCZONYCH W SPRAWOZDANIU
Tabela 1

-

Realizacja kontroli planowych w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 2

-

Informacje o wynikach kontroli w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 3

-

Realizacja kontroli planowych wg kontrolowanych zagadnień w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 4

-

Realizacja planowych i doraźnych kontroli jednostkowych w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 5

-

Uczestnictwo różnych organów kontroli, rewizji i inspekcji w kontrolach jednostkowych

pod kierownictwem NIK w 1996 r. i 1997 r.
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Tabela 6

-

Badania kontrolne przeprowadzone przez różne organy kontroli na zlecenie lub wniosek

NIK w 1996 r. i 1997 r.
Tabela 7

-

Wykorzystanie przez NIK wyników innych kontroli w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 8

-

Dane dotyczące wysłanych wystąpień pokontrolnych w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 9

-

Uszczuplenia finansowe stwierdzone przez NIK w 1996 r. i 1997 r.

Tabela 10

-

Dane dotyczące kwot odzyskanych lub zabezpieczonych w wyniku działań NIK w 1996

r. i 1997 r.
Tabela 11

-

Dane dotyczące najwyższych kwot odzyskanych w wyniku działań NIK w 1996 r. i 1997

r.
Tabela 12

-

Kwoty zabezpieczone w wyniku działań NIK w 1997 r.

Tabela 13

-

Wydatki planowane i zrealizowane przez NIK w latach 1995-1997

Tabela 14

-

Struktura budżetu NIK w latach 1996-1997

Tabela 15

-

Udział jednostek organizacyjnych NIK w wydatkach zrealizowanych w 1997 r.

Tabela 16

-

Realizacja budżetu NIK w układzie dysponentów środków budżetowych

Tabela 17

-

Rodzajowy układ wydatków za 1997 r. po stronie planu i wykonania

Tabela 18

-

Podział wydatków osobowych w latach 1996-1997

Tabela 19

-

Stan zatrudnienia i poziom przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń pracowników NIK

w latach 1994-1997
Tabela 20

-

Wydatki ogólnoadministracyjne NIK w latach 1994-1997
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ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ
INFORMACJI O WYNIKACH KONTROLI
ZATWIERDZONYCH W 1997 ROKU

1.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki
pieniężnej w 1996 roku

2.

str. 72, 93

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 01 - Kancelaria
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 03 - Sąd Najwyższy

4.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 04 - Naczelny Sąd Administracyjny

5.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 05 - Urząd Rady Ministrów

6.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 06 - Centralny Urząd Planowania

7.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 07 - Rzecznik Praw Obywatelskich

8.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku część 08 - Ministerstwo Finansów

9.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 09 - Ministerstwo Pracy
i Polityki Socjalnej

1.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 10 - Kancelaria Sejmu

2.

Wykonanie budżetu państwa w 1993 r. część 11 - Kancelaria Senatu

3.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 12 - Trybunał Konstytucyjny

4.

Wykonanie budżetu państwa za 1996 r. w części 13 - Ministerstwo Przemysłu i Handlu

5.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 14 - Ministerstwo Przekształceń
Własnościowych, część 17 - Ministerstwo Skarbu Państwa

6.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 15 - Komisja Papierów Wartościowych
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7.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 16 - Krajowe Biuro Wyborcze

8.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 18 - Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

9.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części - 19 Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

10.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 20 - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

11.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 21 - Ministerstwo Transportu i Gospodarki
Morskiej

12.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 22 - Ministerstwo Łączności

13.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 23 - Urząd Zamówień Publicznych

14.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 25 - Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą

15.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 27 - Komitet Integracji Europejskiej

16.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 28 - Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

1.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 30 - Ministerstwo Obrony Narodowej

2.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojskowe Służby Informacyjne (w cz. 30 Ministerstwo Obrony Narodowej) (tajna)

3.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 31 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

4.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Urząd Ochrony Państwa w cz. 31 - Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych (do 30 września 1996 r.) i cz.29 - Urząd Ochrony Państwa (od 1
października 1996 r.) (tajna)

5.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 32 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

6.

Wykonanie w 1996 roku budżetu państwa w części 33 - Ministerstwo Edukacji Narodowej

7.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 34 - Ministerstwo Kultury i Sztuki

709
8.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 35 - Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej

9.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 36 - Ministerstwo Sprawiedliwości

10. Wykonanie budżetu państwa w części 37 - Urząd Antymonopolowy (obecnie Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów)
11. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 38 - Polska Akademia Nauk
12. Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 1996 r. i części 39 budżetu
Państwa
13. Wykonanie budżetu państwa w cz. 40 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
14. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 41 - obsługa zadłużenia zagranicznego
15. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. cz. 42 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
16. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 43 - Państwowa Inspekcja Pracy
17. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 44 - obsługa długu krajowego
18. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 45 - Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
19. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 46 - Krajowy Urząd Pracy
20. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 47 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
21. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 48 - Komitet Badań Naukowych
22. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 50 - Główny Urząd Statystyczny
23. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 51 - Główny Urząd Ceł
24. Wykonanie w 1996 roku budżetu państwa w części 52 - Państwowa Agencja Atomistyki
25. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w cz. 53 - Wyższy Urząd Górniczy
26. Wykonanie budżetu państwa za 1996 r. w części 54 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej
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27. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku - część 55 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
28. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 56 - Polska Agencja Prasowa
29. Wykonanie budżetu państwa w cz. 57 - Polski Komitet Normalizacyjny za 1996 r.
30. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - cz. 58
31. Wykonanie budżetu państwa w części 59 - Główny Urząd Miar w 1996 r.
32. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe
33. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 81 - Rezerwy ogólne
34. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 82 - Subwencje ogólne dla gmin
35. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 83 - Rezerwy celowe
36. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/01 - województwo warszawskie
37. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Bialskopodlaskiego część 85/03
38. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/05 - województwo białostockie
39. Wykonanie budżetu państwa za 1996 r. w części 85/07 - województwo bielskie
40. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/09 - województwo bydgoskie
41. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Chełmskiego część 85/11
42. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/13 - województwo ciechanowskie
43. Wykonanie ustawy budżetowej na 1996 r. w części 85/15 w województwie częstochowskim
44. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/17 - województwo elbląskie
45. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/19 - województwo gdańskie
46. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 85/21 - województwo gorzowskie
47. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Jeleniogórskiego w części 85/23
48. Wykonanie ustawy budżetowej na 1996 roku w części 85/25 - województwo kaliskie
49. Wykonanie budżetu państwa za 1996 r. w części 85/27 - województwo katowickie
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50. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/29 - województwo kieleckie
51. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/31 - województwo konińskie
52. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/33 - województwo koszalińskie
53. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/35 - województwo krakowskie
54. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/37 - województwo krośnieńskie
55. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Legnickiego - część 85/39
56. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/41 - województwo leszczyńskie
57. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Lubelskiego cz. 85/43
58. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/45 - województwo łomżyńskie
59. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku przez Wojewodę Łódzkiego - część 85/47
60. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/49 - województwo nowosądeckie
61. Wykonanie budżetu państwa w części 85/51 w 1996 r. - województwo olsztyńskie
62. Wykonanie ustawy budżetowej na 1996 r. w części 85/53 w województwie opolskim
63. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/55 - województwo ostrołęckie
64. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/57 - województwo pilskie
65. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Piotrkowskiego w części 85/59
66. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/61 - województwo płockie
67. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/63 - województwo poznańskie
68. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/65 - województwo przemyskie
69. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/67 - województwo radomskie
70. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/69 - województwo rzeszowskie
71. Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/71 - województwo siedleckie
72. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku przez Wojewodę Sieradzkiego - część 85/73
73. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku przez Wojewodę Skierniewickiego - część 85/75
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74. Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/77 - województwo słupskie
1.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/79 - województwo suwalskie

2.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 85/81 - województwo szczecińskie

3.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/83 - województwo tarnobrzeskie

4.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/85 - województwo tarnowskie

5.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/87 - województwo toruńskie

6.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Wałbrzyskiego - część 85/89

7.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w części 85/91 - województwo włocławskie

8.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Wrocławskiego - część 85/93

9.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez Wojewodę Zamojskiego część 85/95

10.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 roku w części 85/97 - województwo zielonogórskie

11.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. część 98 - przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru budżetowego i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

12.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. przez samorządowe kolegia odwoławcze

13.

Wykonanie budżetu państwa

w 1996 r. - Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym
14.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

15.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. - realizacja planu finansowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Krajowy Urząd Pracy)

16.

Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. w zakresie finansowania inwestycji centralnych

17.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Alimentacyjnego w 1996 roku

18.

Wykonanie przez Krajowy Urząd Pracy planu finansowego Funduszu Pracy w 1996 r.

19.

Wykonanie planu finansowego w 1996 r. przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

713
20.

Wykonanie przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych planu
finansowego Państwowego Funduszu Kombatantów w 1996 r. (dział 86 rozdz.8693)

21.

Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 1996 r.

22.

Wykonanie

planu

finansowego

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w 1996 r.
23.

Wykonanie planu finansowego Funduszu Promocji Twórczości w 1996 r.

24.

Kierunki prywatyzacji majątku państwowego w 1996 r.

25.

Realizacja dochodów i wydatków przez rejonowe areszty śledcze

str. 82

i rejonowe zakłady karne w 1995 r.
26.

Realizacja niektórych przepisów ustawy o własności lokali

27.

Wydawanie aktów wykonawczych do ustaw przez organy
administracji rządowej i Prezesa NBP

28.

str. 256

str. 249

Uwłaszczanie państwowych osób prawnych na podstawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

str. 287

29.

Udzielanie zamówień publicznych przez gminy

str. 277

30.

Realizacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego

str. 210

31.

Gospodarka pozabudżetowa w wybranych jednostkach państwowych

str. 227

32.

Działalność Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych w zakresie
poboru podatku od towarów i usług

33.

Realizacja przez urzędy skarbowe zadań w zakresie egzekucji
administracyjnej w latach 1994-1996 (I półrocze)

34.

str. 204

Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie zmiany
wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowych w 1997 r.

35.

str. 197

str. 309

Przyznawanie przez Komitet Badań Naukowych
i wykorzystywanie środków finansowych na realizację
projektów badawczych zamawianych

str. 331
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36.

Działalność państwowych jednostek badawczo-rozwojowych
w warunkach transformacji gospodarczej

37.

Organizacja i finansowanie działalności dydaktycznej
państwowych szkół wyższych

38.

str. 318

str. 305

Działalność spółki "Telewizja Polska S.A."
w zakresie gospodarowania środkami finansowymi
na realizację zadań programowych, promocyjnych
i inwestycyjnych w latach 1994-1996

39.

Finansowanie i realizacja inwestycji w oświacie w latach 1994-1996

40.

Realizacja zadań administracji rządowej i gmin
w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych

41.

str. 323
str. 336

str. 282

Gospodarka finansowa sektora ubezpieczeń w Polsce
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania
nadwyżkami funduszy ubezpieczeniowych (1993-1994) (poufna)

42.

Działalność Narodowego Banku Polskiego
w zakresie nadzoru bankowego (poufna)

43.

Wdrożenie ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych
i Banku Gospodarki Żywnościowej z uwzględnieniem
wykorzystania funduszy przeznaczonych na dokapitalizowanie BGŻ (poufna)

44.

Operacja przedterminowego wykupu części zadłużenia
zagranicznego w formie obligacji Skarbu Państwa typu Brady (tajna)

45.

Działania na rzecz ograniczenia zadłużenia zagranicznego
i odzyskania należności zagranicznych Skarbu Państwa (poufna)

46.

Zarządzanie rezerwami dewizowymi gromadzonymi
przez Narodowy Bank Polski (poufna)

47.

Informacja o wynikach kontroli Głównego Urzędu Ceł
w zakresie organizacji i funkcjonowania Generalnego Inspektoratu Celnego

48.

Organizacja procesu dostosowywania polskiego prawa

str. 236
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do standardów prawnych Unii Europejskiej w zakresie
swobodnego przepływu towarów i ich bezpieczeństwa (poufna)
49.

Koordynowanie i finansowanie współpracy transgranicznej

50.

Przestrzeganie przez Ministra Spraw Zagranicznych

str. 353
str. 356

przepisów prawnych w zakresie kwalifikacji pracowników
służby dyplomatyczno-konsularnej zatrudnionych
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych
51.

str. 363

Działalność instytutów polskich za granicą nadzorowanych
przez Ministra Spraw Zagranicznych

52.

str. 366

Działalność b. Urzędu Antymonopolowego
w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu
praktykom monopolistycznym

53.

str. 263

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w sferze
obrotu energią elektryczną oraz obsługi indywidualnych
odbiorców energii elektrycznej

str. 174

54.

Gospodarka środkami trwałymi w państwowych podmiotach gospodarczych str. 182

55.

Gospodarka finansowa Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

56.

Wdrażanie zmian w systemie informatycznym
Powszechnej Kasy Oszczędności - Bank Państwowy

57.

str. 158

str. 238

Realizacja potrąceń zobowiązań podatkowych
z wierzytelności wobec państwowych jednostek budżetowych
służby zdrowia w latach 1995-1996

str. 220

58.

Organizacja egzaminów dojrzałości sesji wiosennej w 1997 r.

str. 348

59.

Organizacja egzaminów do szkół ponadpodstawowych w 1997 r.

str. 344

60.

Organizacja egzaminów wstępnych na studia w 1997 roku

str. 341

61.

Nadzór organów administracji państwowej
nad niepaństwowymi formacjami uzbrojonymi

62.

Organizacja i funkcjonowanie systemu szkolnictwa policyjnego (poufna)

str. 595
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63.

Organizacja i funkcjonowanie systemu szkolnictwa wojskowego (poufna)

64.

Finansowanie działalności Policji ze źródeł innych niż budżet państwa

65.

Realizacja inwestycji centralnych
(w okresie od 1994 r. do 1996 r. - 3 kwartały)

66.

Realizacja przez organy administracji rządowej

67.

Realizacja przez gminy zadań w zakresie ochrony środowiska

68.

Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych
na wodach granicznych zawartych między Republiką Białoruś i Polską

str. 428

str. 418

str. 436

Funkcjonowanie Funduszu Hipotecznego oraz dysponowanie
środkami pomocowymi związanymi z obsługą Funduszu

72.

Działanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w 1996 r.

73.

Realizacja ustawy o pomocy społecznej
w zakresie zapobiegania zjawisku bezdomności

74.

str. 370

Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych
na wodach granicznych zawartych między Republiką Litewską i Polską

71.

str. 387

Realizacja zadań wynikających z umów międzynarodowych
na wodach granicznych zawartych między Republiką Czeską i Polską

70.

str. 601

str. 267

i samorządowej zadań związanych z ochroną zasobów wód podziemnych

69.

str. 597

str. 451
str. 443

str. 470

Realizacja przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
programu informatyzacji systemu urzędów pracy
i systemu pomocy społecznej

75.

Gospodarowanie Funduszem Alimentacyjnym
w latach 1994-1995 oraz I półroczu 1996 r.

76.

Działalność inwestycyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

77.

Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy
na poszczególne formy przeciwdziałania bezrobociu

78.

str. 492

Wykorzystanie środków budżetowych i majątku

str. 499
str. 463

str. 504
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przez jednostki badawczo-rozwojowe resortu rolnictwa i gospodarki
żywnościowej oraz zakłady doświadczalne uczelni rolniczych
79.

Realizacja zobowiązań finansowych wobec budżetu państwa
z tytułu produkcji i obrotu wyrobami spirytusowymi i tytoniowymi

80.

Działalność państwowych służb fitosanitarnych i weterynaryjnych
w zakresie zapobiegania zagrożeniom i ochrony rynku

81.

Wykorzystanie środków budżetowych na hodowlę owiec
i produkcję owczarską

82.

str. 530

str. 544

Działalność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
w zakresie zagospodarowania mienia Zasobu WRSP
i nadzoru sprawowanego nad mieniem wydzierżawionym

83.

Realizacja ustawy o regulacji rynku cukru

84.

Stan prac nad realizacją ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r.

str. 522
str. 124

o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji
85.

Działalność organów państwowych oraz władz Stoczni Gdańskiej
w okresie od 1988 r. do upadłości Spółki

str. 146

86.

Prywatyzacja "Cementowni Ożarów S.A." w Ożarowie

87.

Tworzenie i wykorzystanie funduszy na cele prywatyzacyjne

str. 141

88.

Przekształcenia własnościowe w przemyśle tytoniowym

str. 130

89.

Przekształcenia własnościowe w gospodarce narodowej w 1996 r.

str. 107

90.

Wypłaty firmom zarządzającym rocznego ryczałtowego
wynagrodzenia za zarządzanie majątkiem
narodowych funduszy inwestycyjnych

91.

Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i klientów
w PTK CENTERTEL Spółka z o.o.

92.

str. 244

str. 581

Funkcjonowanie systemów szkolenia i egzaminowania
kierowców, wydawania praw jazdy
i dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego

str. 574
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93.

Udzielanie koncesji i zezwoleń na wykonywanie
międzynarodowej komunikacji autobusowej
i nadzoru nad jej funkcjonowaniem

94.

str. 566

Działalność administracji publicznej
w zakresie budowy, remontów oraz konserwacji mostów
i wiaduktów na drogach publicznych

95.

Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej
za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej

96.

str. 558

str. 550

Przestrzeganie praw pacjenta w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej

97.

Stan sanitarny i techniczny obiektów zajmowanych
przez zakłady opieki zdrowotnej

98.

Stan i wykorzystanie kadr lekarskich w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej

99.

str. 515

Gospodarowanie przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
środkami finansowymi pochodzącymi z dopłat do stawek
w grach liczbowych prowadzonych przez PP "Totalizator Sportowy"

str. 510

100. Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

str. 474

101. Realizacja przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz wojewodów zamówień publicznych w sferze ochrony zdrowia
w 1995 roku i I półroczu 1996 r.

str. 485

102. Pobór przez urzędy skarbowe zryczałtowanego podatku
dochodowego od osób fizycznych w latach 1994-1995
i I półroczu 1996 roku
103. Kontrola doraźna Zarządu Miasta Gdyni w zakresie realizacji
wybranych zadań własnych gminy
104. Realizacja ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu
nieruchomości w zakresie przekazywania na rzecz osób trzecich

str. 297
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nieruchomości i stanowiących własność Skarbu Państwa
105. Wpływ postępowania oddłużeniowego na sytuację
finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych
w województwie katowickim

str. 193

106. Realizacja wybranych zadań w zakresie ochrony środowiska
przez organy samorządu terytorialnego

str. 379

107. Kontrola doraźna dotycząca rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim

str. 406

108. Wybrane zagadnienia działalności Zakładów Produkcji Skórzanej
"FOSKO" Sp. z o.o. oraz Urzędu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej

str. 169

109. Kontrola przedsiębiorstw komunikacji miejskiej
110. Zabezpieczenie jakości wód w zbiornikach stanowiących źródło
zaopatrzenia miast w wodę
111. Gospodarka stałymi odpadami komunalnymi i przemysłowymi
w gminach
112. Funkcjonowanie warsztatów szkolnych w szkolnictwie zawodowym

str. 400
str. 314

113. Stan zagospodarowania i wykorzystania jezior północno-wschodniej
Polski po przejęciu ich do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

str. 412

114. Informacja dotycząca kontroli przeprowadzonych
przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Poznaniu
w okresie 1995 i 1996 r. w organach samorządu terytorialnego
województwa pilskiego
115. Przygotowanie i realizacja wybranych inwestycji komunalnych
116. Procesy restrukturyzacji, prywatyzacji i sprzedaży wybranych
obiektów związanych m.in. z przetwórstwem rolno-spożywczym
w województwach szczecińskim i gorzowskim
117. Działalność wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego
ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania

str. 137
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środków budżetowych i pozabudżetowych
118. Działalność Zarządu Miasta i Gminy Stoczek Łukowski
w zakresie realizacji zadań własnych

str. 301

119. Przygotowanie i realizacja wybranych inwestycji komunalnych
na terenie Dolnego Śląska w latach 1995 -1996 (3 kwartały)
120. Działalność Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności
Publicznej "Poczta Polska" na terenie Dolnego Śląska w latach 1995-1996
121. Działalność Fabryki Porcelany "Wałbrzych" SA w Wałbrzychu

str. 587
str. 163

122. Realizacja wybranych inwestycji komunalnych Gminy Świebodzice
i Gminy Dobromierz na rzecz zaopatrzenia w wodę mieszkańców
tych gmin ze zbiornika retencyjnego Dobromierz

str. 397

123. Procesy zwrotu mienia Skarbu Państwa oddanego spółkom
do odpłatnego korzystania oraz zagospodarowania tego mienia
w województwie zielonogórskim

str. 187

124. Informacja o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
i banków w świetle wyników kontroli NIK
Poza

wymienionymi

powyżej

str. 606
informacjami

zatwierdzonymi

w

1997

w Sprawozdaniu omówiono dwie informacje zatwierdzone w styczniu 1998 r.:
1.

Działalność ośrodków doradztwa rolniczego

2.

Przebieg przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach
podległych Ministrowi Kultury i Sztuki.

str. 537

str. 116

r.

