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Szanowni Pañstwo
G

dy w dniu 20 lipca 2001 r. zosta³em prezesem Najwy¿szej Izby Kontroli, po raz pierwszy mog³em zacz¹æ
poznawaæ j¹ od wewn¹trz, bo przedtem zna³em j¹ tylko
jako kontrolowany lub jako odbiorca jej opracowañ.
Bardzo szybko z satysfakcj¹ stwierdzi³em, ¿e Izba jest
w dobrej kondycji. Prowadzone przez ni¹ kontrole rzetelnie opisuj¹ rzeczywistoæ, a dobór poddawanych
badaniom Izby obszarów dzia³alnoci pañstwa zapewnia kompleksowy opis jego funkcjonowania. T¹ drog¹
pragnê zatem z³o¿yæ na rêce mojego poprzednika, Pana
Prezesa Janusza Wojciechowskiego wyrazy uznania i
podziêkowania. Funkcjonuj¹cy w Rzeczypospolitej
model dzia³ania kontroli pañstwowej dobrze s³u¿y krajowi, a przyjête rozwi¹zania systemowe sprawdzaj¹ siê.
Najwy¿sza Izba Kontroli jest nieczu³a na zmiany politycznych klimatów, w ka¿dych warunkach realizuj¹c sw¹
nadrzêdn¹ powinnoæ stra¿nika grosza publicznego.
Przyjêty przez Kolegium NIK w 1999 r. strategiczny
plan dzia³añ kontrolnych Izby na lata 2000  2002 zawiera siedem priorytetowych kierunków badañ: finanse
publiczne, gospodarowanie maj¹tkiem publicznym,

wdra¿anie reform ustrojowych, dzia³alnoæ pañstwa
w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, procesy integracyjne i dzia³ania antykorupcyjne. Znalaz³o to praktyczne
odbicie w pracach Izby w ubieg³ym roku, w przedstawianym w³anie Pañstwu Sprawozdaniu z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli w 2001 roku taki w³anie uk³ad
stanowi o prezentowanego dokumentu.
Zaawansowanie procedury akcesyjnej do Unii Europejskiej stawia przed Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli szczególne wyzwania. Wystêpuj¹ one na dwóch p³aszczyznach i dotycz¹, po pierwsze, zadañ zwi¹zanych z
dostosowaniem Izby do wymogów Unii Europejskiej,
po drugie za kontrolowania przez ni¹ przebiegu procesu dostosowawczego, za co odpowiedzialne s¹ odpowiednie agendy pañstwa.
Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e przeprowadzony na prze³omie lat 2000/2001 przez ekspertów SIGMA Przegl¹d
partnerski obok bie¿¹cej oceny sformu³owa³ tak¿e wobec Izby konkretne zalecenia, w³anie pod k¹tem integracji z Uni¹ Europejsk¹ i w perspektywie instytucjonal-

nej wspó³pracy z europejskimi instytucjami kontrolnymi.
Izba uzyska³a wysok¹ notê jako instytucja funkcjonuj¹ca w oparciu o nowoczesne rozwi¹zania prawne i spe³niaj¹ca standardy kontroli zewnêtrznej stosowane w UE.
Zalecenia natomiast koncentrowa³y siê na kwestiach rozwojowych i dotyczy³y m.in. potrzeby doskonalenia przez
NIK metodyki kontroli.
Kieruj¹c siê powy¿szymi sugestiami, a tak¿e opieraj¹c siê na w³asnych analizach, prowadzilimy dzia³ania dla zapewnienia pe³nego dostosowania metodyki
kontroli do standardów miêdzynarodowych. Opracowalimy dokumenty, które bêd¹ mia³y kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Izby. Jednym z nich jest Misja
i wizja  Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli, okrelaj¹ca cel i kierunki dzia³ania Izby, a tak¿e sposoby ich realizacji. Opracowanie Strategii wi¹¿e siê te¿ z wype³nieniem dyspozycji zawartej w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie
wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli. W przygotowaniu znajduj¹ siê
Zasady etyki kontrolerów NIK opracowywane na podstawie Kodeksu etyki INTOSAI. Dokument ten okreli
podstawowe prawid³a, którymi kierowaæ siê powinni
w swej pracy kontrolerzy  rzetelnoæ i uczciwoæ, niezale¿noæ, obiektywizm i bezstronnoæ oraz kompetencja, starannoæ i poufnoæ.
Standardy kontroli NIK stanowi¹ z kolei podstawê do opracowania szczegó³owych wytycznych metodycznych dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ
zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym. Finalizujemy tak¿e prace nad Podrêcznikiem kontroli, w którym zawarty zostanie ca³y dotychczasowy dorobek
Izby w dziedzinie metodologii kontroli wzbogacony o
dowiadczenia krajowych organów kontroli i Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego. Wydane zosta³y
egzemplarze pilota¿owe tego dokumentu, jest on tak¿e dostêpny w wewnêtrznej sieci informatycznej NIK.
W ten sposób, opracowuj¹c Podrêcznik kontroli, Izba
wywi¹za³a siê ze swego zobowi¹zania w ramach negocjacji akcesyjnych.
Te wszystkie dzia³ania coraz bardziej przybli¿aj¹
NIK do pe³nienia funkcji audytora bud¿etu pañstwa i szerzej - ca³ego sektora finansów publicznych. Nadal
jednak o wartoci pracy Izby decyduje zdolnoæ do
³¹czenia weryfikacji rzetelnoci sprawozdañ finansowych z ocen¹ gospodarnoci i efektywnoci wydatkowania publicznych rodków.
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choæ kontrole prowadzone przez Izbê dokumentuj¹
czas miniony, to przecie¿ zwrócone s¹ ku przysz³oci. W
ocenie i opisie zastanej rzeczywistoci najistotniejsze s¹
wnioski s³u¿¹ce usprawnieniu i poprawie funkcjonowania
pañstwa. Formu³owane s¹ wszak¿e wobec NIK pytania o
skutecznoæ jej dzia³añ, czasem nawet w tê skutecznoæ
w¹tpi¹ce. Odpowied wynika z konstytucyjnego usytuowania kontroli pañstwowej w Polsce: Izba, na podstawie przeprowadzonych badañ informuje i proponuje rozwi¹zania,
jak naprawiæ, jak usprawniæ. Jednak to od zainteresowanych ju¿ zale¿y, czy z owych rad skorzystaj¹. Pos³u¿ê siê
jednym przyk³adem. W ubieg³ym roku NIK sformu³owa³a
136 wniosków de lege ferenda, z których zrealizowano
22, a kolejne 12 czêciowo.
Jednak skutecznoæ dzia³ania NIK bêdzie zawsze
oceniana przez pryzmat wykorzystania formu³owanych
ocen i wniosków po przeprowadzonych kontrolach. Tote¿ Izba ze swej strony pilnie dba o w³aciwy dobór kontroli, uwzglêdniaj¹cy najwa¿niejsze problemy w funkcjonowaniu pañstwa, gwarantuj¹c profesjonalizm
i obiektywizm w postêpowaniu kontrolnym. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekcie umiejêtnoæ
wspó³pracy z kontrolowanymi, a zw³aszcza z audytem
i kontrol¹ wewnêtrzn¹. Jest ogromnie wa¿ne, by obraz
pañstwa jaki wy³ania siê z materia³ów Najwy¿szej Izby
Kontroli nie by³ jednostronnie czarny, by znalaz³o siê
w nich miejsce równie¿ na przyk³ady pozytywne. D¹¿ymy do jeszcze bardziej starannego i przejrzystego
prezentowania wyników kontroli i dok³adamy starañ, aby
informacje o wynikach kontroli sporz¹dzaæ w terminach
umo¿liwiaj¹cych podejmowanie w³aciwych decyzji
przez adresatów tych dokumentów. Nie bez przyczyny
poród podstawowych wartoci i celów dzia³ania NIK
zapisalimy dba³oæ o obiektywizm, niezale¿noæ od
organów w³adzy, a tak¿e poszanowanie dla prawa oraz
obowi¹zek piêtnowania przypadków jego lekcewa¿enia i naruszeñ, a tak¿e zbyt lekkiej rêki w dysponowaniu publicznym groszem.
Pod os¹d opinii publicznej poddajemy siê bez kompleksów i obaw. Ufam, ¿e przed³o¿one w niniejszym
Sprawozdaniu wnioski znajd¹ swoj¹ kontynuacjê
w konkretnych dzia³aniach dla dobra wspólnego.
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Gmach
Najwy¿szej Izby Kontroli
w Warszawie
przy ulicy Filtrowej 57,
wybudowany zosta³
w 1936 roku, wed³ug
projektu Antoniego Dygata,
dla urzêdu wojewódzkiego.
Izba przenios³a siê tu
z budynku przy
ul. Marsza³kowskiej 82
w roku 1986. Jest to
siódma siedziba NIK
od 1919 roku.
Mieszcz¹ siê tu wszystkie
departamenty NIK.
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ajwy¿sza Izba Kontroli, wype³niaj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 204 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przedk³ada
Sejmowi Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2001 roku.
Podobnie jak w latach poprzednich dokument ten zawiera ogólne informacje
o Najwy¿szej Izbie Kontroli  o podstawach
prawnych jej dzia³ania, organizacji wewnêtrznej, wykonaniu bud¿etu Izby
w 2001 r., wspó³pracy miêdzynarodowej
NIK z innymi organami kontroli i miêdzynarodowymi organizacjami skupiaj¹cymi krajowe instytucje kontrolne oraz Europejskim
Trybuna³em Obrachunkowym, co jest
szczególnie istotne w perspektywie cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Problematykê objêt¹ poszczególnymi
badaniami uszeregowaæ mo¿na wed³ug
za³o¿onych w planie pracy NIK na 2001
rok priorytetowych kierunków kontroli. Nale¿¹ do nich: finanse publiczne, gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, wdra¿anie
reform ustrojowych pañstwa, dzia³alnoæ
pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, procesy integracyjne i dzia³ania antykorupcyjne. W swych
czynnociach kontrolnych NIK mo¿e byæ
wspomagana przez organy kontroli, rewizji i inspekcji dzia³aj¹ce w administracji
rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym. Stosowne porozumienie zosta³o zawarte
w ostatnich miesi¹cach miêdzy Najwy¿sz¹
Izb¹ Kontroli a Krajow¹ Rad¹ Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Niektóre kontrole wykraczaj¹ poza granice roku kalendarzowego. Sprawozdanie
obejmuje zatem zarówno kontrole rozpoczête jeszcze w 2000 r., których wyniki
przedstawione zosta³y Marsza³kowi Sejmu
w roku ubieg³ym, jak i kontrole prowadzone
w 2001 r., ale przed³o¿one w I kwartale bie¿¹cego roku. Wyszlimy bowiem z za³o¿enia, ¿e zarówno ich waga jak i wymóg aktualnoci nie upowa¿niaj¹ nas do cis³ego
trzymania siê terminu koñca roku 2001.
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Wspó³praca miêdzynarodowa
Miêdzynarodowe zaanga¿owanie Najwy¿szej Izby
Kontroli koncentrowa³o siê w 2001 roku w pierwszym
rzêdzie na zagadnieniach zwi¹zanych z przyst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej. Kontakty bilateralne z najwy¿szymi krajowymi organami kontroli oraz bliska wspó³praca z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym mia³y
na celu utrwalanie dotychczasowego dorobku Izby w sferze metodologii kontroli, a tak¿e wzbogacanie go o najnowoczeniejsze rozwi¹zania stosowane w krajach
cz³onkowskich UE. Kluczowe znaczenie w tym procesie
mia³o opracowanie standardów kontroli NIK odpowiadaj¹cych uznanym rozwi¹zaniom miêdzynarodowym.
Równolegle kontynuowano prace nad strategi¹ funkcjonowania NIK nakrelaj¹c¹ zadania Izby na najbli¿sze
lata, przy czym nowe realia funkcjonowania w zjednoczonej Europie determinowa³y definiowanie spodziewanych celów dzia³ania
Te podstawowe dokumenty w³¹czone zosta³y do przygotowywanego Podrêcznika kontroli, który gromadzi praktyczne wytyczne metodyczne dla kontrolerów, dotycz¹ce
szczegó³owych zagadnieñ zwi¹zanych z prowadzeniem
czynnoci kontrolnych. W ten sposób tworzone s¹ warunki
dla rozwoju i doskonalenia metodologii kontroli NIK i pracy
w kompatybilnych zwi¹zkach z pozosta³ymi europejskimi
najwy¿szymi organami kontroli.
Wspó³dzia³anie takie mia³o zreszt¹ w 2001 r. swój wymiar praktyczny. Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a
szereg kontroli równoleg³ych z najwy¿szymi organami
pañstw granicz¹cych z Polsk¹ oraz krajów rejonu Morza
Ba³tyckiego. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych t¹ metod¹ kontroli maj¹ tak¿e transgraniczny wymiar.
Coraz wiêkszego rozmachu nabieraj¹ miêdzynarodowe kontakty Izby o charakterze szkoleniowym i seminaryjnym. W 2001 r. odby³y siê w Polsce, zorganizowane przez
NIK, dwa presti¿owe seminaria, podczas których przedstawiciele kilkudziesiêciu najwy¿szych organów kontroli dyskutowali o zastosowaniu narzêdzi informatycznych w poszczególnych dziedzinach dzia³alnoci kontrolerskiej. Kilkudziesiêciu pracowników Izby bra³o udzia³ w zagranicznych szkoleniach i sta¿ach, kolejni uczestniczyli w miêdzynarodowych roboczych spotkaniach ekspertów, z kolei kilkaset osób z zagranicznych instytucji kontrolnych doskonali³o swe umiejêtnoci w Polsce.
Obecnie, Najwy¿sza Izba Kontroli funkcjonuje w Europie jak najwy¿szy organ kontroli kraju stowarzyszonego.

W dniu 13 lutego 2002 r. w Warszawie Prezesi Miros³aw Seku³a
i Árpád Kovács (na zdjêciu) podpisali porozumienie o wspó³pracy miêdzy Najwy¿sz¹ Izb¹ Kontroli a Pañstwow¹ Izb¹ Obrachunkow¹ Wêgier.
Uzgodnione zosta³y zasady wzajemnej wymiany dowiadczeñ
w dziedzinie kontroli finansów
publicznych. W celu doskonalenia umiejêtnoci, pog³êbiania
wiedzy fachowej i kompetencji
zawodowych swoich pracowników, Strony postanowi³y zapraszaæ wzajemnie swoich przedstawicieli do udzia³u w wybranych konferencjach, seminariach, sta¿ach i innych przedsiêwziêciach szkoleniowych o charakterze miêdzynarodowym.
W dniach 25  27 wrzenia 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli by³a gospodarzem Seminarium Przedkongresowego
EUROSAI Kontrola bud¿etu pañstwa realizowana z wykorzystaniem narzêdzi informatycznych, w którym wziêli udzia³
przedstawiciele 33 najwy¿szych organów kontroli z krajów europejskich. Przedmiotem obrad by³ dostêp do danych,
dobór próby do kontroli, analiza danych oraz perspektywy rozwoju zastosowañ nowoczesnych narzêdzi informatycznych w kontrolach bud¿etowych.
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Dzia³alnoæ wydawnicza
Organizacja i koordynowanie dzia³alnoci wydawniczej w Najwy¿szej Izbie Kontroli wchodzi w zakres obowi¹zków Departamentu Strategii Kontrolnej. Jego staraniem ukazuje siê Biuletyn Informacyjny, który przeznaczony jest do u¿ytku s³u¿bowego i rozprowadzany wród pracowników, Biuletyn
NIK  dla odbiorców zewnêtrznych oraz dwumiesiêcznik Kontrola Pañstwowa  dostêpny w prenumeracie.
Departament Strategii Kontrolnej wydaje te¿ inne
pozycje powiêcone problematyce kontrolnej. Opracowano egzemplarze pilota¿owe Podrêcznika kontroli oraz zbiór Podstawowe akty prawne dotycz¹ce
Najwy¿szej Izby Kontroli.
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Najwy¿sza Izba Kontroli dzia³a na podstawie przepisów art. 202-207 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

oraz ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli.
Zgodnie z Konstytucj¹, Najwy¿sza Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli pañstwowej podleg³ym
Sejmowi. Przepisy konstytucyjne reguluj¹ zakres uprawnieñ kontrolnych NIK w odniesieniu do ró¿nego rodzaju
podmiotów, obowi¹zki Izby wobec Sejmu, a tak¿e pozycjê Prezesa NIK.
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli okrela zadania i zakres dzia³ania NIK, organizacjê Izby, a tak¿e zawiera regulacje dotycz¹ce postêpowania kontrolnego. Odrêbny rozdzia³ powiêcony jest pracownikom NIK.
Najwy¿sza Izba Kontroli podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Rady Ministrów oraz z w³asnej inicjatywy.
Najwy¿sza Izba Kontroli bada w szczególnoci wykonanie bud¿etu pañstwa oraz realizacjê ustaw i innych aktów prawnych w zakresie dzia³alnoci finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej
tych jednostek.
Zakres uprawnieñ kontrolnych ma charakter obligatoryjny lub fakultatywny. Zró¿nicowane pozostaj¹ te¿
kryteria oceny, jakimi pos³uguje siê Izba w stosunku do poszczególnych rodzajów jednostek kontrolowanych 
pañstwowych, samorz¹dowych lub niepublicznych. Najwy¿sza Izba Kontroli:
 kontroluje dzia³alnoæ organów administracji rz¹dowej, Narodowego Banku Polskiego, pañstwowych osób
prawnych i innych pañstwowych jednostek organizacyjnych, z punktu widzenia legalnoci, gospodarnoci,
celowoci i rzetelnoci;
 mo¿e kontrolowaæ dzia³alnoæ organów samorz¹du terytorialnego, samorz¹dowych osób prawnych i innych
samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci;
 mo¿e kontrolowaæ dzia³alnoæ innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiêbiorców) w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one maj¹tek lub rodki pañstwowe lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa, pod wzglêdem kryterium legalnoci i gospodarnoci.
W art. 4 ustawy o NIK zamieszczono równie¿ zamkniêty katalog podmiotów, w odniesieniu do których zawê¿ony zosta³ zakres przedmiotowy kontroli, obejmuj¹cy jedynie wykonanie bud¿etu, gospodarkê finansow¹
i maj¹tkow¹. Ograniczenie to dotyczy: Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybuna³u Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego, S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du
Administracyjnego oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Wspomnianemu ograniczeniu nie podlegaj¹ kontrole NIK, przeprowadzane w niektórych z wymienionych
jednostek, o ile podejmowane s¹ one na zlecenie Sejmu. W przypadku sformu³owania takiego zlecenia, NIK
bada w pe³nym zakresie dzia³alnoæ Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Podobnie, NIK bada ca³okszta³t dzia³alnoci Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  na wniosek
Prezydenta RP oraz Kancelarii Senatu  na wniosek Senatu.
Do ustawowych obowi¹zków Najwy¿szej Izby Kontroli wobec Sejmu nale¿y przedk³adanie:
 analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej;
 opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;
 informacji o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy;
 informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych wa¿niejszych kontroli;
 wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okrelonych problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów
wykonuj¹cych zadania publiczne;
 wyst¹pieñ zawieraj¹cych wynikaj¹ce z kontroli zarzuty, dotycz¹ce dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad
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Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK;
 sprawozdania z dzia³alnoci w roku ubieg³ym.
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli ca³ociowo reguluje procedury zwi¹zane z szeroko rozumianym postêpowaniem kontrolnym, obejmuj¹cym nie tylko dzia³ania podejmowane przez kontrolera w toku kontroli prowadzonej w jednostce, w tym zw³aszcza postêpowanie dowodowe, ale równie¿ problematykê zwi¹zan¹ z realizacj¹ wyników kontroli. Nale¿y podkreliæ, ¿e zapewniaj¹c kontradyktoryjnoæ postêpowania kontrolnego, przepisy ustawy gwarantuj¹ kontrolowanym udzia³ w prowadzonym postêpowaniu, w tym zw³aszcza uprawniaj¹ do
zg³aszania zastrze¿eñ co do ustaleñ opisanych w protokole kontroli, a tak¿e do ocen, uwag i wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym.
W wydanym na podstawie upowa¿nienia ustawowego zarz¹dzeniu Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
1 marca 1995 r. w sprawie postêpowania kontrolnego uregulowane zosta³y zadania pracowników NIK nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne w postêpowaniu kontrolnym oraz szczegó³owe zasady przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynnoci kontrolnych, sporz¹dzania protoko³u kontroli, wyst¹pienia pokontrolnego i informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, a tak¿e prowadzenia postêpowania w sprawie rozpatrywania zastrze¿eñ.
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. by³a wielokrotnie nowelizowana, a wprowadzane zmiany mia³y na celu dostosowanie jej przepisów do innych regulacji ustawowych. W Dzienniku Ustaw nr
85, poz. 937, datowanym 17 sierpnia 2001 r., og³oszony zosta³ tekst jednolity ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli. Nie uwzglêdnia on - co oczywiste - nowelizacji wprowadzonej ustaw¹ z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji
rz¹dowej oraz o zmianie niektórych ustaw, na mocy której skrelono w ustawie o NIK przepis mówi¹cy o prawie
Prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Ministrów.
W 2001 roku Marsza³ek Sejmu, zarz¹dzeniem nr 3 z dnia 12 wrzenia 2001 r., nada³ Izbie nowy statut.
W porównaniu z poprzednio obowi¹zuj¹cym, zmniejszona zosta³a liczba jednostek organizacyjnych NIK, co
zgodne jest z sejmow¹ uchwa³¹ z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, mówi¹c¹ m.in. o potrzebie unowoczenienia organizacji Najwy¿szej Izby
Kontroli. Na potrzebê unowoczenienia struktury organizacyjnej NIK zwrócili równie¿ uwagê eksperci SIGMA
w przeprowadzonym na prze³omie lat 2000 i 2001 Przegl¹dzie partnerskim.
Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli wyda³ w 2001 r. 32 zarz¹dzenia, dotycz¹ce m.in. szczegó³owej organizacji
wewnêtrznej oraz w³aciwoci jednostek organizacyjnych NIK, podzia³u zadañ w zakresie nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek organizacyjnych NIK, okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, stanowisk i rodzajów prac zleconych w NIK, których wykonywanie mo¿e ³¹czyæ siê z dostêpem do informacji niejawnych, powo³ania zespo³u do opracowania zasad uproszczenia procedury kontrolnej.
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Najwy¿sza Izba Kontroli dzia³a na zasadzie kolegialnoci, której podstawowym przejawem jest funkcjonowanie

Kolegium NIK, wyposa¿onego w szerokie kompetencje, zarówno o charakterze w³adczym  w postaci zatwierdzania lub uchwalania okrelonych dokumentów, jak te¿ niewi¹¿¹cym Prezesa NIK  w wypadku wyra¿anych opinii.
Zgodnie z ustaw¹ o Najwy¿szej Izby Kontroli, Kolegium NIK podejmuje decyzje strategiczne w sprawach
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Izby. Do obligatoryjnych kompetencji Kolegium nale¿y zatwierdzanie najwa¿niejszych dokumentów opracowywanych przez Izbê, tj. analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoci NIK w roku ubieg³ym, a tak¿e uchwalanie:
 opinii w przedmiocie absolutorium Rady Ministrów;
 wniosków w sprawie rozpatrzenia przez Sejm okrelonych problemów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ organów
wykonuj¹cych zadania publiczne;
 wyst¹pieñ zawieraj¹cych wynikaj¹ce z kontroli zarzuty, dotycz¹ce dzia³alnoci osób wchodz¹cych w sk³ad
Rady Ministrów, kieruj¹cych urzêdami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kieruj¹cych instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli;
 projektu statutu NIK;
 projektu bud¿etu NIK;
 okresowych planów pracy NIK.
Do zadañ Kolegium NIK nale¿y równie¿ rozpatrywanie zastrze¿eñ do ocen, uwag i wniosków przekazywanych przez Prezesa lub wiceprezesów Najwy¿szej Izby Kontroli.
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli reguluje równie¿ kwestie dotycz¹ce sk³adu Kolegium Izby. Oprócz Prezesa
NIK jako przewodnicz¹cego, wiceprezesów i dyrektora generalnego, w sk³ad Kolegium wchodzi 7 przedstawicieli
nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa NIK.
W 2001 roku Kolegium NIK dzia³a³o w sk³adzie:
 Janusz Wojciechowski
 Prezes NIK
(do 20.07.2001 r.)
 Miros³aw Seku³a
 Prezes NIK
(od 20.07.2001 r.)
 Jacek Jezierski
 wiceprezes NIK
 Zbigniew Weso³owski
 wiceprezes NIK
 Jacek Uczkiewicz
 wiceprezes NIK
(do 1.08.2001 r.)
 Józef Mikosa
 dyrektor generalny
(do 20.08.2001 r.)
 Piotr Kownacki
 wiceprezes NIK
(od 1.09.2001 r.)
 Krzysztof Szwedowski
 wiceprezes NIK
(od 1.10.2001 r.)
 Józef Górny
 dyrektor generalny
(od 19.10.2001 r.)
 Zbigniew Cielak
 profesor nauk prawnych
w Uniwersytecie Warszawskim
 Krystyna Gawlikowska-Hueckel
 doktor nauk ekonomicznych
w Uniwersytecie Gdañskim
 Oktawia Górniok
 profesor nauk prawnych
w Uniwersytecie l¹skim
 Adam Lipowski
 profesor nauk ekonomicznych
w Instytucie Nauk Ekonomicznych
 Alicja El¿bieta Pomorska
 profesor nauk prawnych w UMCS w Lublinie
(od 1.08.1999 r. doradca Prezesa NIK)
 Ryszard Szaw³owski
 dr nauk prawnych (emerytowany profesor nauk
prawnych Uniwersytetu Calgary w Kanadzie)
 Czes³aw Martysz
 dr nauk prawnych w Uniwersytecie l¹skim,
powo³any zarz¹dzeniem nr 2 Marsza³ka Sejmu
z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie powo³ania
cz³onka Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli









Andrzej Kram
Barbara Matosiuk
Bogus³aw Mozga
Stanis³aw Sikora
Tomasz Staniszewski

 Marek Zaj¹ka³a







doradca Prezesa NIK
doradca Prezesa NIK
dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
dyrektor Delegatury NIK w Rzeszowie
dyrektor Departamentu Prawnego,
sekretarz Kolegium
 dyrektor Departamentu Pracy i Spraw
Socjalnych (od 29 padziernika 2001 r. dyrektor
Departamentu Pracy, Spraw Socjalnych
i Zdrowia)

W 2001 roku Kolegium NIK obradowa³o na 18 posiedzeniach, na których m.in. uchwalono pozytywn¹ opiniê
w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów w zakresie wykonania ustawy bud¿etowej za 2000 r., plan
pracy Izby oraz projekt bud¿etu NIK na 2002 r.
W listopadzie ubieg³ego roku, z udzia³em przedstawicieli nauk prawnych i ekonomicznych spoza Izby, odby³o siê te¿ posiedzenie Kolegium NIK o charakterze seminaryjnym pt. Coroczne badanie przez Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli wykonania bud¿etu pañstwa  kontrola czy audyt?
Kadencja cz³onków Kolegium obraduj¹cego w 2001 r. (wy³¹czywszy dr. Czes³awa Martysza) up³ynê³a w dniu
29 grudnia 2001 r. Zarz¹dzeniem nr 1 Marsza³ka Sejmu z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie powo³ania cz³onków Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli, powo³ano nowy sk³ad Kolegium, do którego weszli:
 prof. dr hab. El¿bieta Chojna-Duch
 kierownik Zak³adu Prawa Finansowego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego
 prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
 profesor w Katedrze Zarz¹dzania
w Gospodarce Szko³y G³ównej Handlowej
 prof. nadzw. dr hab.
Tadeusz Reniusz Janusz
 profesor na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym
 prof. dr hab. Adam Jaroszyñski











 profesor na Wydziale Zarz¹dzania
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. nadzw. dr hab. Antoni Kantecki  kierownik Katedry Marketingu, cz³onek Senatu Szko³y
G³ównej Handlowej
prof. dr hab. Piotr Kruszyñski
 kierownik Katedry Postêpowania Karnego
Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Uniwersytetu £ódzkiego
Waldemar D³ugo³êcki
 dyrektor Departamentu Bud¿etu i Finansów
Mieczys³aw Kosmalski
 dyrektor Delegatury NIK w Katowicach
Bogus³aw Mozga
 dyrektor Departamentu Strategii Kontrolnej
(sekretarz Kolegium)
prof. dr hab. Alicja El¿bieta Pomorska  doradca Prezesa NIK
Józef Stanis³aw P³oskonka
 doradca Prezesa NIK
Jaros³aw Wenderlich
 dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy
Marek Zaj¹ka³a
 dyrektor Departamentu Pracy, Spraw
Socjalnych i Zdrowia



W trakcie roku Kolegium dokona³o równie¿ czterech zmian planu pracy NIK na 2001 r. oraz rozpatrzy³o
zastrze¿enia do 52 wyst¹pieñ pokontrolnych, podejmuj¹c 14 uchwa³ oddalaj¹cych zastrze¿enia w ca³oci, 30
uchwa³ uwzglêdniaj¹cych zastrze¿enia w czêci i 8  uwzglêdniaj¹cych je w ca³oci. Zastrze¿enia zg³oszone
zosta³y przez:
1) Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli
z dnia 16 listopada 2002 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ realizacji ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o wspieraniu przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych;
2) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
17 listopada 2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ prowadzenia przez Urz¹d Komitetu Integracji
Europejskiej ksi¹g rachunkowych dla rodków trwa³ych zakupionych ze rodków PHARE;
3) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do wyst¹pienia pokontrolnego z dnia 23 listopada 2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ finansowania dzia³alnoci przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie Koleje Pañstwowe w latach 1998-1999;
4) G³ównego Lekarza Weterynarii do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 29 listopada
2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonywania zadañ nadzoru pañstwowego nad
higien¹ produkcji oraz obrotem miêsem i jego przetworami;
5) Prezesa Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie zawierania i realizacji przez
samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej umów o wykonanie wiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
6) Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 29 grudnia
2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie organizacji odpraw celnych;
7) Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 21 listopada 2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ dzia³alnoci Urzêdu
w zakresie skarg skierowanych do Najwy¿szej Izby Kontroli;
8) Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 2 stycznia
2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykorzystania w latach 1998-1999 dotacji z rezerwy
celowej bud¿etu pañstwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym;
9) Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 2 listopada 2000 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu Miejskiego w Lubinie w zakresie realizacji
zadañ wynikaj¹cych z konwencji o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego w latach
1996-1999;
10) Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 16
lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie prawid³owoci korzystania z us³ug eksperckich i doradczych w okresie 1999 r.  I pó³rocze 2000 r.;
11) Ministra rodowiska do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 7 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa w zakresie prawid³owoci korzystania z us³ug doradczych i eksperckich przez organy administracji rz¹dowej;
12) Ministra Edukacji Narodowej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 14 lutego 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ prawid³owoci finansowania ze rodków bud¿etu pañstwa zadañ zleconych do wykonania jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych;
13) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 15 lutego 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ przygotowania RUCH S.A. do prywatyzacji w okresie 1995-2000 r.;
14) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 16 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie prawid³owoci korzystania
z us³ug eksperckich i doradczych w okresie 1999 r.  I pó³rocze 2000 r.;

15) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 27 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ wykorzystania w latach 1999  2000 (I pó³rocze) kredytu Banku wiatowego
przeznaczonego na restrukturyzacjê opieki zdrowotnej w Polsce;
16) Ministra Finansów do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 16 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie zawierania i realizacji przez samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej umów o wykonywanie wiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
17) Ministra £¹cznoci do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 27 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wype³niania przez Ministra £¹cznoci funkcji regulacyjnych i kontrolnych w dziedzinie telekomunikacji i poczty;
18) Ministra Edukacji Narodowej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 5 marca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie dzia³alnoci zwi¹zanej z kszta³ceniem nauczycieli w pañstwowych szko³ach wy¿szych;
19) Ministra Gospodarki do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 15 lutego 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ MG w zakresie restrukturyzacji sektora elektroenergetyki;
20) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 14 marca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie tworzenia i realizacji rz¹dowych programów restrukturyzacji
i prywatyzacji sektora elektroenergetyki w latach 1996-2000 oraz sprawowania nadzoru w³acicielskiego
nad podmiotami tego sektora;
21) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 9 marca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie prawid³owoci gospodarowania w latach 1995-2000 maj¹tkiem i dysponowania udzia³ami spó³ek powsta³ych w wyniku prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego
PZZ w S³upsku;
22) p.o. Prezesa Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w pimie z dnia 6 kwietnia 2001 r. do wyst¹pienia
pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 29 marca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie postêpowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego przez Urz¹d Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w 2000 r.;
23) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 2 kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie prawid³owoci korzystania z us³ug eksperckich i doradczych w okresie
od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2000 r.;
24) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 12 kwietnia 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonani bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Agencjê Prywatyzacji;
25) Ministra rodowiska do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 12 kwietnia 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w roku 2000 w czêciach: 22 
gospodarka wodna i 41  rodowisko;
26) Prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 17 kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa
w roku 2000 w czêci 53  UOKiK.
27) Prezesa Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 25 kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 63  UNUZ;
28) Prezesa Urzêdu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby
Kontroli z dnia 20 kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w roku 2000 w czêci 62  UNFE;
29) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 18
kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie dostosowania prawa polskiego do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz stanu organizacyjnego komórek odpowiedzialnych za integracjê
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 30 wrzenia 2000 r.;
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30) Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia
19 kwietnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w
2000 r.;
31) Ministra Zdrowia do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 7 maja 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 46  Zdrowie;
32) Prezesa Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 7 maja 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w
roku 2000 w czêci 47  Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych;
33) Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 7
maja 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez
UKIE w czêci 23  Integracja Europejska;
34) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 15 lutego 20001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ prywatyzacji w Pliva Kraków Zak³ady Farmaceutyczne S.A.;
35) Ministra Sprawiedliwoci do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 7 maja 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹
s¹dów;
36) Ministra Sprawiedliwoci do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 9 maja 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 37  Sprawiedliwoæ;
37) Ministra Gospodarki do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 8 maja 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 20  Gospodarka,
czêci 27  Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa oraz czêci 34  Rozwój regionalny;
38) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 10 maja 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 36  Ministerstwo Skarbu Pañstwa;
39) Prezesa Rz¹dowego Centrum Studiów Strategicznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 17 maja 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ prawid³owoci korzystania z us³ug doradczych i eksperckich przez Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych w okresie od 1.01.1999 r. do
30.06.2000 r.;
40) Ministra Finansów do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 20 czerwca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. u wszystkich dysponentów czêci
bud¿etowych, w tym w Ministerstwie Skarbu Pañstwa w zakresie czêci 36  Skarb Pañstwa;
41) Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z
dnia 8 czerwca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie realizacji planu finansowego
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w 2000 r. oraz przebiegu wykonania niektórych zadañ ustawowych;
42) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 22 maja 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ dzia³añ Ministra Przekszta³ceñ W³asnociowych i Ministra Skarbu Pañstwa dotycz¹cych tworzenia oraz realizacji rz¹dowych programów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora
naftowego w latach 1995-2000, a tak¿e sprawowania nadzoru w³acicielskiego nad tym sektorem;
43) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 18
czerwca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ dotycz¹c¹ dzia³alnoci przedsiêbiorstwa pañstwowego
Porty Lotnicze (PPL) w latach 1998-2000;
44) Ministra Edukacji Narodowej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 3 lipca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ dzia³alnoci Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie realizacji zadañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem systemu kszta³cenia dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 1999-2000;
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45) Rozpatrzenie zastrze¿eñ zg³oszonych przez Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 13 lipca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie udzielania
kredytów podmiotom niefinansowym w latach 1996-2000 przez banki z przewag¹ kapita³u pañstwowego,
z tytu³u których powsta³y w badanych oddzia³ach nale¿noci zagro¿one;
46) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 4 lipca 2001 r.,
skierowanego do Ministra Skarbu Pañstwa w zwi¹zku z kontrol¹ efektów dzia³alnoci narodowych funduszy
inwestycyjnych;
47) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 4 lipca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ przebiegu procesu restrukturyzacji i stanu przygotowania do prywatyzacji przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego;
48) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 19 lipca 2001 r.,
skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Ministerstwa Skarbu Pañstwa w zakresie prywatyzacji podmiotów bran¿y farmaceutycznej w latach 1995-2000;
49) Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 3 sierpnia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ przestrzegania przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wewnêtrznych Urzêdu przy za³atwianiu wniosków
o wiadczenia za prace przymusowe oraz ustalenia kosztów z tytu³u przegranych procesów odwo³awczych
od decyzji pozbawiaj¹cych niektóre osoby uprawnieñ kombatanckich  w latach 1997-1999 i I pó³roczu
2000 r.;
50) Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 31
lipca 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ w zakresie wystawiania w latach 1998-2000 (III kwarta³y)
wiadectw homologacji na pojazdy ciê¿arowe przekwalifikowane z samochodów osobowych oraz wprowadzenia uregulowañ prawnych, dotycz¹cych rejestracji takich pojazdów;
51) Prezesa Urzêdu Zamówieñ Publicznych do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 10
wrzenia 2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ Urzêdu w zakresie zamówieñ udzielanych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych w okresie 1999 r.  I pó³rocze 2000 r.;
52) Ministra Skarbu Pañstwa do wyst¹pienia pokontrolnego Najwy¿szej Izby Kontroli z dnia 4 padziernika
2001 r., skierowanego w zwi¹zku z kontrol¹ gospodarowania maj¹tkiem w latach 1996-2000 w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie;
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Zgodnie ze statutem nadanym Najwy¿szej Izbie Kontroli

przez Marsza³ka Sejmu zarz¹dzeniem nr 3 z dnia 12 wrzenia 2001 r., jej dzia³alnoci¹ kieruje Prezes NIK przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektora generalnego.
Na strukturê organizacyjn¹ Izby sk³ada siê 8 departamentów wykonuj¹cych zadania kontrolne, 16 delegatur
wykonuj¹cych zadania w zakresie przeprowadzania postêpowania kontrolnego, 2 departamenty wspomagaj¹ce
postêpowanie kontrolne oraz 4 departamenty wykonuj¹ce zadania w zakresie organizacji i obs³ugi. W sk³ad niektórych departamentów wchodz¹ wydzia³y.
Wydane przez Prezesa NIK zarz¹dzenie nr 17/2001
z dnia 10 padziernika 2001 r. w sprawie szczegó³owej
organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci jednostek organizacyjnych Najwy¿szej Izby Kontroli precyzuje przedmiotowy i podmiotowy zakres dzia³ania poszczególnych
departamentów i delegatur.
Departamenty i delegatury Najwy¿szej Izby Kontroli

t

stanowi¹ równorzêdne jednostki organizacyjne.
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Struktura organizacyjna Najwy¿szej Izby Kontroli
Jednostki organizacyjne NIK wykonuj¹ce zadania kontrolne

Departament
Administracjii Publicznej
Departament
Bud¿etu i Finansów

Delegatura w Bia³ymstoku
Delegatura w Bydgoszczy
Delegatura w Gdañsku

Departament
Gospodarki, Skarbu Pañstwa
i Prywatyzacji

Delegatura w Katowicach

Departament Komunikacji
i Systemów Transportowych

Delegatura w Krakowie

Departament Nauki, Owiaty i
Dziedzictwa Narodowego

Jednostki organizacyjne
NIK wspomagaj¹ce
postêpowanie
kontrolne

Departament
Prawno - Organizacyjny
Departament
Strategii Kontrolnej

Delegatura w Kielcach

Delegatura w Lublinie
Delegatura w £odzi

Jednostki organizacyjne
NIK wykonuj¹ce zadania
w zakresie
organizacji i obs³ugi
jej funkcjonowania

Departament Obrony
Narodowej i Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego

Delegatura w Olsztynie

Departament Pracy,
Spraw Socjalnych i Zdrowia

Delegatura w Poznaniu

Departament Gospodarczy

Delegatura w Rzeszowie

Departament Ochrony
Informacji Niejawnych

Departament rodowiska,
Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego

Delegatura w Opolu

Delegatura w Szczecinie
Delegatura w Warszawie
Delegatura we Wroc³awiu

Departament Prezydialny
Departament Rachunkowoci

Delegatura w Zielonej Górze
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4.

Pracownicy

Zatrudnienie
Szkolenie
zawodowe
pracowników

!

Zatrudnienie
Planowana na 2001 r. liczba etatów Najwy¿szej Izby Kontroli wynosi³a 1700. Na pocz¹tku stycznia 2001 r.
pracownicy zatrudnieni byli na 1695 etatach (z uwzglêdnieniem osób przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych
i wychowawczych).
rednie zatrudnienie w 2001 r. wynios³o 1688 etatów (w tym 18 osób na ww. urlopach).
Stan etatowy i struktura zatrudnienia na koniec 2001 r. (z osobami przebywaj¹cymi na urlopach bezp³atnych
i wychowawczych) przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

Na podstawie mianowania zatrudnionych by³o 1115 osób nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne, co stanowi 89,41% wszystkich pracowników kontrolnych. W 2001 r. Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli
mianowa³ 81 osób na stanowiska pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne oraz awansowa³ 206 pracowników, w tym 33 na stanowiskach administracyjnych i obs³ugi.
Struktura wieku pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne wg stanu na 31 grudnia
2001 r. przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Wród osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne przewa¿ali pracownicy o wieloletnim dowiadczeniu zawodowym, w wieku 51-60 lat. Jednoczenie, w porównaniu z rokiem 2000, wzrós³ odsetek pracowników NIK w przedzia³ach wiekowych do 30 i od 31 do 40 lat.
Strukturê wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci
kontrolne na 31 grudnia 2001 r. przedstawia poni¿szy diagram.
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W grupie pracowników legitymuj¹cych siê wy¿szym wykszta³ceniem 67 osób posiada³o tytu³ doktora nauk,
za 28 pracowników ukoñczy³o Krajow¹ Szko³ê Administracji Publicznej.
W 2001 r. wp³ynê³o do Najwy¿szej Izby Kontroli 725 ofert pracy. Osobom zainteresowanym prac¹ w Izbie
udzielono stosownych odpowiedzi. W trakcie 19 posiedzeñ zespo³ów opiniuj¹cych kandydatów do pracy w NIK
przeprowadzono rozmowy ze 104 osobami, w wyniku których oceniono stopieñ ich przydatnoci do pracy w Izbie.
Sporód tej liczby pozytywnie zaopiniowano 87 kandydatów.
Do pracy w NIK przyjêto ogó³em 99 osób (bez Prezesa NIK, wiceprezesów i dyrektora generalnego), zatrudnionych na 94 etatach:
 25 osób do departamentów kontrolnych;
 3 osoby do departamentów wspomagania kontrolnego;
 27 osób do departamentów funkcjonalnych;
 44 osoby do delegatur NIK.
Strukturê wieku nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne obrazuje poni¿szy diagram.

Ponad po³owa (55,2%) osób rozpoczynaj¹cych w roku ubieg³ym pracê w NIK nie przekroczy³a 40 roku ¿ycia.
Struktura wykszta³cenia wy¿szego (wg kierunku) nowo przyjêtych pracowników nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

W 2001 r. z pracy w NIK odesz³o ogó³em 110 osób, zatrudnionych na 107,4 etatach, w tym:
 Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli i dwóch cz³onków kierownictwa NIK;
 34 osoby z departamentów kontrolnych, w tym 32 zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich;
 6 osób z departamentów wspomagania kontrolnego, w tym 5 zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich;
 24 osoby z departamentów funkcjonalnych, w tym 9 zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich;
 43 osoby z delegatur NIK, w tym 38 zatrudnionych na stanowiskach kontrolerskich.
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Tryb odejcia z pracy by³ nastêpuj¹cy:
zakoñczenie kadencji przez Prezesa NIK;
odwo³anie ze stanowisk cz³onków kierownictwa NIK (1 osoba);
w zwi¹zku z nabyciem uprawnieñ do emerytury (61 osób);
na mocy porozumienia stron, w tym 1 cz³onek kierownictwa NIK (18 osób);
wypowiedzenie stosunku pracy przez NIK (1 osoba);
wypowiedzenie stosunku pracy przez pracownika (4 osoby);
wskutek up³ywu terminu na jaki umowa zosta³a zawarta (21 osób);
w zwi¹zku z przejciem na rentê (1 osoba).
Ponadto z 2 pracownikami stosunek pracy wygas³ z powodu ich zgonu.

Szkolenie zawodowe pracowników
W 2001 r. pracownicy NIK brali udzia³ w ró¿nych formach szkolenia i dokszta³cania zawodowego zorganizowanego, w tym:
 w aplikacji kontrolerskiej
 107 uczestników;
 w innych formach doskonalenia zawodowego
 2303 uczestników;
 w formach szkolnych

64 uczestników;
 w szkoleniach organizowanych przez inne instytucje
 274 uczestników;
 w sta¿ach zagranicznych

2 uczestników.
Rozpoczêto równie¿ cykl szkoleñ zwi¹zanych z wdro¿eniem standardów kontroli INTOSAI do dzia³alnoci
kontrolnej NIK.

Aplikacja kontrolerska
Zgodnie z art. 68 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, pracownicy nadzoruj¹cy i wykonuj¹cy czynnoci kontrolne podlegaj¹ obowi¹zkowi odbycia aplikacji kontrolerskiej, w terminie 3 lat od daty ich zatrudnienia. Celem
aplikacji kontrolerskiej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników NIK do wykonywania lub nadzorowania czynnoci kontrolnych.
Aplikacja, ka¿dorazowo koñcz¹ca siê egzaminem kontrolerskim, obejmuje: szkolenie teoretyczne, wykonywanie przez aplikantów zadañ praktycznych oraz samokszta³cenie. Zajêcia w ramach szkolenia aplikacyjnego
trwaj¹ 3 semestry ( ok. 400 godzin).
W 2001 r. szkoleniem w ramach aplikacji kontrolerskiej objêto 107 pracowników NIK.
Przedmiotem szkolenia teoretycznego by³a m.in. problematyka dotycz¹ca:
 systemu kontroli w Polsce oraz wybranych zagadnieñ kontroli w innych krajach;
 zasad i trybu postêpowania kontrolnego;
 wybranych zagadnieñ z zakresu prawa;
 rachunkowoci, w tym analiza bilansu i sprawozdawczoci finansowej;
 finansów publicznych;
 elementów informatyki, ze szczególnym uwzglêdnieniem zastosowania informatyki w rachunkowoci;
 elementów psychologii i socjologii.
Niezale¿nie od czêci teoretycznej, osoby uczestnicz¹ce w aplikacji realizowa³y, zadania praktyczne, polegaj¹ce na wykonywaniu w macierzystych jednostkach organizacyjnych NIK okrelonych zadañ kontrolnych,
pod nadzorem opiekunów oraz kadry kierowniczej. Funkcjê opiekunów pe³ni³o 89 dowiadczonych pracowników kontrolnych.
W roku ubieg³ym przeprowadzone zosta³y dwa egzaminy, do których przyst¹pi³y 74 osoby, z tego 69 ukoñczy³o aplikacjê z wynikiem pozytywnym.
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Inne formy doskonalenia zawodowego
W ramach doskonalenia zawodowego pracowników NIK, w 2001 r. zorganizowano 49 szkoleñ, w których
wziê³o udzia³ 2303 uczestników. Przeprowadzone szkolenia dotyczy³y m.in.:
 ustawy o finansach publicznych;
 rachunkowoci;
 zamówieñ publicznych;
 ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych;
 problematyki zwi¹zanej z porz¹dkiem prawnym, funkcjonowaniem struktur administracyjnych oraz zarz¹dzaniem i audytem funduszami Unii Europejskiej;
 zagadnieñ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem zjawiskom korupcji w funkcjonowaniu administracji publicznej;
 bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Ponadto, w szkoleniach i konferencjach podnosz¹cych kwalifikacje zawodowe z zakresu informatyki i administrowania sieci¹ informatyczn¹ uczestniczy³o 39 pracowników. Dodatkowo 80 pracowników, w tym: 38 osób
z departamentów i 42 osoby z delegatur NIK, odby³o szkolenie podstawowe w zakresie pos³ugiwania siê w kontroli programem ACL for Windows.
Ponadto:
 2 pracowników odbywa studia doktoranckie;
 4 pracowników odbywa aplikacjê radcowsk¹ i 2 prokuratorsk¹;
 42 pracowników kontynuowa³o naukê na studiach podyplomowych;
 21 pracowników uzupe³nia³o wykszta³cenie na studiach wy¿szych licencjackich i magisterskich;
 2 pracowników ukoñczy³o piêciomiesiêczne sta¿e w: Generalnym Urzêdzie Obrachunkowym w Waszyngtonie i Europejskim Trybunale Obrachunkowym w Luksemburgu;
 83 pracowników kontynuowa³o naukê jêzyków obcych.
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Wspó³praca miêdzynarodowa Najwy¿szej Izby Kontroli w roku 2001 by³a
kontynuacj¹ dzia³añ z lat poprzednich. Do priorytetów nale¿a³y przygotowanie Izby do dzia³ania po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa
w Unii Europejskiej, wspó³praca regionalna i aktywne uczestnictwo
w miêdzynarodowych organizacjach zrzeszaj¹cych najwy¿sze organy
kontroli.
Podstawowymi formami wspó³pracy by³y: szkolenia, seminaria, kontrole miêdzynarodowe oraz wymiana doœwiadczeñ przez ekspertów.
Ogó³em w 2001 r. w zagranicznych szkoleniach, seminariach i konferencjach wziê³o udzia³ 72 pracowników NIK, a w spotkaniach ekspertów - 85. W tym samym roku 202 osoby z zagranicznych urzêdów kontroli uczestniczy³y w szkoleniach, seminariach i konferencjach zorganizowanych w Polsce przez NIK lub przy jej udziale. W zagranicznych
wizytach oficjalnych wziê³o udzia³ 11 osób z NIK, a Izbê odwiedzi³o 14
goœci i 38 ekspertów.

W ramach prac nad dostosowaniem NIK do standardów kontroli zewnêtrznej w UE w marcu 2000 r. Prezes
NIK zwróci³ siê do Programu SIGMA j/ o dokonanie przegl¹du partnerskiego (Peer Review) Najwy¿szej Izby
Kontroli. W ci¹gu ostatnich czterech lat takiej ocenie podda³y siê prawie wszystkie najwy¿sze organy kontroli
krajów kandyduj¹cych do Unii Europejskiej.
Od wrzenia 2000 r. do marca 2001 r. przegl¹d przeprowadzi³a grupa niezale¿nych ekspertów SIGMA.
Eksperci ocenili podstawy prawne, organizacjê i funkcjonowanie NIK z punktu widzenia standardów miêdzynarodowych. W ocenie tej Izba uzyska³a wysok¹ notê jako instytucja funkcjonuj¹ca w oparciu o nowoczesne rozwi¹zania prawne, efektywna i spe³niaj¹ca standardy kontroli zewnêtrznej stosowane w UE. Rekomendacje partnerów dotyczy³y kwestii rozwojowych Izby i mia³y na celu wyznaczenie kierunku dzia³añ zmierzaj¹cych do
dotrzymania tempa zmianom zachodz¹cym w przoduj¹cych najwy¿szych organach kontroli pañstw UE.
G³ównym celem przegl¹du by³o dostarczenie odpowiednich informacji do dokonania samooceny i nastêpnie
wypracowanie na tej podstawie planu strategicznego rozwoju Izby  w kontekcie integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹.
W kwietniu 2001 r. raport SIGMA zosta³ przekazany Marsza³kowi Sejmu, Prezydentowi RP, Prezesowi Rady
Ministrów, przewodnicz¹cemu Komisji ds. Kontroli Pañstwowej oraz szefowi Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Miêdzynarodowa Organizacja
Najwy¿szych Organów Kontroli (INTOSAI)
Najwa¿niejszym wydarzeniem w ¿yciu INTOSAI w minionym roku by³ jej XVII Kongres, który odby³ siê w padzierniku w Seulu. W Kongresie uczestniczyli prezesi najwy¿szych organów kontroli 132 krajów ze wszystkich
kontynentów. W Kongresie wziê³a udzia³ delegacja NIK pod przewodnictwem Prezesa Izby.
Na forum Kongresu Prezes NIK przedstawi³ konkluzje z seminarium przedkongresowego EUROSAI, które
odby³o siê kilka tygodni wczeniej w Warszawie. Prezes przedstawi³ równie¿ raport z dzia³alnoci Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli rodowiska, której prace koordynuje Izba. Grupa dzia³a w ramach Grupy Roboczej
INTOSAI ds. Kontroli rodowiska, której NIK jest aktywnym cz³onkiem.
j/

SIGMA - wspólna inicjatywa Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Wspólnot Europejskich,

zawi¹zana w 1992 r. dla wsparcia dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej w kwestiach reform administracji
publicznej.
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W ramach bloku tematycznego kongresu powiêconego udzia³owi najwy¿szych organów kontroli w realizacji reform administracyjnych i rz¹dowych NIK zaprezentowa³a opracowanie dotycz¹ce udzia³u Izby w kontroli
wdra¿ania reformy administracji, ubezpieczeñ spo³ecznych, reformy zdrowotnej oraz edukacji.
W maju w Lublanie odby³o siê spotkanie Grupy Roboczej INTOSAI ds. Elektronicznego Przetwarzania Danych, na temat kontroli wykonania zadañ, w którego przygotowaniu NIK mia³a istotny wk³ad. W trakcie
spotkania Grupy przedstawiciele NIK zaprezentowali dorobek Izby w dziedzinie kontroli inwestycji informatycznych.
Trzeci¹ grup¹ robocz¹ INTOSAI, w której pracach NIK bierze czynny udzia³, jest Grupa Robocza INTOSAI
ds. Kontroli Prywatyzacji. Na spotkaniu w Budapeszcie, w czerwcu 2001 r., Grupa przyjê³a dwa dokumenty:
Wytyczne dotycz¹ce kontroli regulatorów o charakterze ekonomicznym oraz Wytyczne dotycz¹ce kontroli przedsiêwziêæ wspólnie finansowanych przez sektor publiczny i prywatny (w tej ostatniej dziedzinie przedstawiciele
NIK równie¿ zaprezentowali swoje stanowisko poparte dowiadczeniami kontrolnymi).

Europejska Organizacja
Najwy¿szych Organów Kontroli (EUROSAI)
W roku 2001, podobnie jak w ubieg³ych latach, NIK bardzo aktywnie dzia³a³a na forum EUROSAI. Z uwagi na swe zaanga¿owanie NIK, jako jedyna z instytucji niewchodz¹cych obecnie w sk³ad Zarz¹du EUROSAI
(by³a cz³onkiem Zarz¹du poprzedniej kadencji), nadal jest zapraszana do udzia³u w jego pracach. Prezes
NIK wzi¹³ udzia³ w posiedzeniu Zarz¹du EUROSAI w Lublanie, w marcu minionego roku. Równie¿ jako jedyny organ kontroli spoza Zarz¹du EUROSAI, NIK jest cz³onkiem Komitetu Szkoleniowego tej organizacji,
powo³anego do ¿ycia na pocz¹tku 2000 r. w celu koordynacji dzia³añ szkoleniowych o charakterze miêdzynarodowym.
W lutym 2001 r. w Go³awicach odby³o siê miêdzynarodowe seminarium Narzêdzia informatyczne w kontroli,
zorganizowane w ramach dzia³alnoci wspomnianego Komitetu Szkoleniowego EUROSAI. Seminarium mia³o
charakter forum wymiany dowiadczeñ specjalistów z najwy¿szych urzêdów kontroli, a udzia³ wziê³o w nim 50
ekspertów z 27 krajów.
W tym miejscu nale¿y równie¿ wspomnieæ o innej inicjatywie, firmowanej czêciowo przez Komitet Szkoleniowy EUROSAI, a mianowicie o D³ugookresowym regionalnym programie szkoleniowym, organizowanym przez
IDI (INTOSAI Development Initiative) dla najwy¿szych organów kontroli krajów kandyduj¹cych do UE. Celem
sk³adaj¹cego siê z czterech modu³ów programu jest wyszkolenie grupy specjalistów  trenerów. Jesieni¹ minionego roku odby³y siê w Pradze warsztaty projektowania i organizacji kursów. W Krakowie odby³y siê te¿ warsztaty technik kszta³ceniowych. W d³ugookresowym regionalnym programie szkoleniowym (LTRTP) bierze udzia³
dwóch pracowników NIK.
W maju 2001 r. równie¿ w Go³awicach odby³o siê miêdzynarodowe seminarium Polityka informacyjna najwy¿szych organów kontroli i ich wspó³praca z mediami w którym wziê³o udzia³ 28 goci zagranicznych - rzeczników prasowych europejskich organów kontroli. Seminarium w swoich konkluzjach okreli³o podstawowe zasady
wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli z mediami.
Na prze³omie maja i czerwca ub.r. delegacja NIK, pod przewodnictwem Prezesa Izby, wziê³a udzia³ w konferencji EUROSAI Relacje pomiêdzy ró¿nymi strukturami kontroli publicznej, zorganizowanym na Maderze przez
portugalski Trybuna³ Obrachunkowy. Prezes NIK przewodniczy³ czwartej sesji konferencji nt. Kontrola administracji rz¹dowej na poziomie regionalnym i lokalnym prowadzona przez ró¿ne zewnêtrzne instytucje kontrolne
sektora publicznego.
W dniach 25-27 wrzenia 2001 r. w Warszawie odby³o siê seminarium przedkongresowe EUROSAI (przed
planowanym na 2002 r. Kongresem EUROSAI w Moskwie) pt. Kontrola wykonania bud¿etu z wykorzystaniem
technik informatycznych. W seminarium wziêli udzia³ przedstawiciele ok. 40 europejskich urzêdów kontroli, wród
nich wielu prezesów najwy¿szych organów kontroli. Seminarium otworzyli Prezes NIK i Pierwszy Prezes Trybu-
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na³u Obrachunkowego Francji, sprawuj¹cy obecnie prezydencjê EUROSAI. Konkluzje seminarium s¹ obecnie
wykorzystywane podczas prac przygotowawczych przed moskiewskim Kongresem EUROSAI, w których Najwy¿sza Izba Kontroli bierze aktywny udzia³.
Pocz¹wszy od 1999 r. NIK koordynuje pracê Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Ochrony rodowiska, w której sk³ad wchodzi 27 najwy¿szych organów kontroli z ca³ej Europy. Do zadañ grupy nale¿y m.in.
inspirowanie i inicjowanie kontroli z zakresu ochrony rodowiska. W ci¹gu niespe³na trzech lat dzia³ania grupa zainicjowa³a 7 miêdzynarodowych kontroli, z których pod wzglêdem rozmachu i zasiêgu na najwiêksz¹
uwagê zas³uguje niew¹tpliwie miêdzynarodowa kontrola równoleg³a wdra¿ania postanowieñ Konwencji helsiñskiej, ukoñczona we wrzeniu 2001 r. Wziê³y w niej udzia³ najwy¿sze organy kontroli Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, £otwy, Polski, Federacji Rosyjskiej i Szwecji. Grupa zajê³a siê tak¿e dzia³alnoci¹ szkoleniow¹;
w maju 2001 r. w Oslo odby³o siê pierwsze europejskie seminarium powiêcone kontroli rodowiska, zorganizowane przez NIK we wspó³dzia³aniu z Urzêdem Audytora Generalnego Norwegii. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele 28 europejskich najwy¿szych organów kontroli. Celem seminarium by³a m.in. wymiana dowiadczeñ na temat wybranych problemów metodycznych zwi¹zanych z prowadzeniem kontroli w dziedzinie ochrony
rodowiska.

Kontakty bilateralne
W 2001 r. Prezes NIK spotka³ siê w celu omówienia kierunków dalszej wspó³pracy, mo¿liwoci jej podjêcia
i ustalenia wspólnych stanowisk na forum organizacji miêdzynarodowych z prezesami najwy¿szych urzêdów
kontroli Albanii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Izraela, Wêgier i S³owenii.
W ramach kontaktów roboczych na uwagê zas³uguje wieloletnia wspó³praca Izby z NAO - Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii. Ze wzglêdu na podobne rozwi¹zania organizacyjne obu urzêdów, sporód wszystkich urzêdów kontroli krajów UE NAO jest szczególnie atrakcyjnym partnerem dla NIK, tote¿ z jego dowiadczeñ kontrolnych i metodyki Izba korzysta od wielu lat. W 2001 r. wspó³praca ta ogniskowa³a siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych z opracowaniami metodycznymi, które wejæ maj¹ w sk³ad podrêcznika kontroli oraz z kontrol¹ obronnoci. Pracownik NIK wzi¹³ tak¿e udzia³ w cenionym na ca³ym wiecie miêdzynarodowym szkoleniu dla
audytorów, corocznie organizowanym przez NAO.
Bardzo interesuj¹co na przysz³oæ rokuje te¿ bilateralna wspó³praca z Izb¹ Obrachunkow¹ Austrii  utar³ siê
zwyczaj spotkañ ekspertów obu instytucji z ró¿nych dziedzin kontroli. W minionym roku rozmowy toczy³y siê
g³ównie na tematy zwi¹zane z integracj¹ z UE i z austriackimi dowiadczeniami w tym zakresie oraz zagadnieniami dotycz¹cymi metodyki kontroli.
Kontynuowano równie¿ wspó³pracê robocz¹ z litewskim najwy¿szym organem kontroli. Litwê odwiedzili polscy
eksperci z dziedziny kontroli finansowej. Ponadto Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli odwiedzili kontrolerzy z Indii i Chin,
zapoznaj¹c siê m.in. z dorobkiem Izby w dziedzinie kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹. Wizytê studyjn¹
w NIK z³o¿y³a delegacja najwy¿szego organu kontroli Korei Po³udniowej.
W roku 2001 pracownik NIK wzi¹³ udzia³ w presti¿owym miêdzynarodowym programie szkoleniowym dla
kontrolerów, organizowanym corocznie przez Generalny Urz¹d Obrachunkowy Stanów Zjednoczonych.
W kwietniu 2001 r. ukoñczono miêdzynarodow¹ kontrolê ochrony powietrza, prowadzon¹ przez Polskê,
Czechy i Litwê.
W czerwcu 2001 r. Polska i Niemcy ukoñczy³y kontrolê równoleg³¹ dzia³añ administracji publicznej, maj¹cych na celu zmniejszenie zanieczyszczenia na granicy polsko-niemieckiej.
W lipcu 2001 r. zakoñczy³a siê polskos³owacka kontrola równoleg³a Pieniñskiego Parku Narodowego.
Ponadto, zgodnie z wczeniej zawart¹ umow¹ miêdzy NIK, Federaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹ Niemiec oraz
Urzêdem Kontroli Pañstwowej Danii, NIK - w ramach tzw. kontroli rotacyjnej - skontrolowa³a bud¿et i rozliczenia
stacjonuj¹cego w Szczecinie Korpusu Pó³nocno-Wschodniego.
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Wspó³praca z Miêdzynarodow¹
Rad¹ Audytorów NATO (IBAN)
Od chwili wst¹pienia Polski do NATO dynamicznie rozwija siê wspó³praca NIK z IBAN, której zadaniem jest
kszta³cenie kontrolerów NIK w zakresie natowskich standardów i metod kontroli. W minionym roku zorganizowano w NIK z udzia³em IBAN dwudniowe seminarium dla pracowników Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Pañstwa. Na seminarium zaproszono równie¿ kontrolerów z Estonii. Kontrolerzy NIK brali te¿ udzia³
w szkoleniach IBAN w Brukseli.

Wspó³praca
z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym (ETO)
W perspektywie przysz³ej integracji Polski z UE wspó³praca z ETO ma znaczenie strategiczne. W roku 2001
jej priorytetowym kierunkiem by³a dalsza praca nad dostosowaniem polskich rozwi¹zañ organizacyjnych, metodycznych i proceduralnych do unijnych standardów.
W marcu 2001 r. Prezes NIK z³o¿y³ wizytê w ETO. Rozmowy z Prezesem ETO J. Karlssonem umo¿liwi³y
dyskusjê nad formami kontaktów dwustronnych, a tak¿e o wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli krajów
kandyduj¹cych, w której obie instytucje aktywnie uczestnicz¹.
Wspó³praca dwustronna dotyczy³a prowadzenia kontroli oraz szkoleñ. W listopadzie 2001 r. grupa kontrolerów NIK wziê³a udzia³ w kontroli ETO wykorzystania rodków PHARE w zakresie ochrony rodowiska
w Polsce. By³a ona poprzedzona wieloma przygotowaniami, po raz pierwszy te¿ ETO przekaza³ szczegó³owe
materia³y dotycz¹ce metodyki kontroli. W czerwcu i we wrzeniu kontrolerzy ETO odwiedzili NIK, by wzi¹æ
udzia³ w dyskusji o projektowanej przez ETO koncepcji kontroli postêpowañ przetargowych PHARE. Wiele
informacji wymieniano te¿ drog¹ korespondencyjn¹. W maju pracownik NIK uczestniczy³ w seminarium ETO
powiêconym metodyce kontroli ETO, za od padziernika 2001 r. do lutego 2002 r. pracownik NIK odby³
w ETO sta¿ zawodowy.

Wspó³praca z najwy¿szymi organami kontroli krajów Europy
rodkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i Europejskiego Trybuna³u
Obrachunkowego w kontekcie integracji europejskiej
Najwy¿sze organy kontroli 14 krajów kandyduj¹cych do UE oraz ETO kontynuowa³y w ub.r. wspó³pracê na
rzecz przygotowania do integracji europejskiej, a tak¿e zapewnienia aktywnej roli tych organów w przystosowaniu swoich krajów do cz³onkostwa. Realizowano ustalone na spotkaniu prezesów w marcu 1998 r. w Warszawie
zasady wspó³pracy obejmuj¹ce:
1) przygotowanie spraw przez grupy robocze z³o¿one z przedstawicieli zainteresowanych organów kontroli;
2) aprobowanie ustaleñ grup roboczych przez zebranie przedstawicieli (³¹czników) reprezentuj¹cych
wszystkie organy;
3) podjêcie decyzji przez prezesów.
W listopadzie 2001 r. odby³o siê kolejne spotkanie prezesów w Limassol na Cyprze. Prezesi zaaprobowali sprawozdanie ³¹czników, postanowili o kontynuowaniu pracy grup roboczych Dzia³alnoæ kontrolna i Podrêczniki kontroli oraz upowa¿nili ³¹czników do podejmowania innych tematów dotycz¹cych
realizacji Zaleceñ w sprawie funkcjonowania najwy¿szych organów kontroli w kontekcie integracji europejskiej. Na Cyprze zosta³ równie¿ zaprezentowany raport Relacje miêdzy najwy¿szymi organami
kontroli a komisjami parlamentarnymi. Zosta³ on przygotowany przez najwy¿sze organy kontroli Polski
i Malty. Zebrano szczegó³owe informacje o sytuacji w krajach kandyduj¹cych oraz o praktyce w innych
krajach (Australia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Norwegia, Portugalia, Stany Zjedno-
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czone, Wielka Brytania). Pierwsz¹ grupê zaleceñ stanowi¹ dzia³ania, które mog¹ podj¹æ najwy¿sze
organy kontroli, aby zwiêkszyæ swoj¹ skutecznoæ, a jednoczenie przygotowaæ siê w pe³ni do wspó³pracy z komisjami parlamentarnymi. Druga grupa to dzia³ania, które mo¿e podj¹æ parlament, aby poprawiæ efektywnoæ swoich kontaktów z najwy¿szym organem kontroli i skuteczniej kontrolowaæ dzia³ania rz¹du. Postanowiono o opublikowaniu i szerokiej dystrybucji raportu, zarówno w ramach EUROSAI,
jak i INTOSAI.
Grupa Dzia³alnoæ kontrolna wspomaga prowadzenie kontroli wspólnie z najwy¿szymi organami kontroli
UE. Propozycje takich kontroli (8 tematów z 5 krajów) zosta³y przekazane w kwietniu 2001 r. Mimo intensywnych kontaktów, tylko w jednym przypadku okaza³o siê to skuteczne. NIK i Narodowy Urz¹d Kontroli Wielkiej
Brytanii rozpoczê³y przygotowania do przeprowadzenia przygotowania s³u¿by celnej do zwalczania przestêpczoci i nadu¿yæ zwi¹zanych z obrotem towarowym z zagranic¹.
Zadaniem grupy roboczej Podrêczniki kontroli jest pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu podrêczników
kontroli. Wymiana informacji jest realizowana drog¹ elektroniczn¹. W roku 2002 zostan¹ zorganizowane seminaria na temat przygotowywania podrêczników kontroli.

Podsumowanie
Dzia³alnoæ miêdzynarodowa NIK s³u¿y przede wszystkim wymianie dowiadczeñ, osi¹ganiu wiêkszej sprawnoci Izby, szczególnie w zakresie rozwoju metodyki kontroli, podnoszeniu kwalifikacji i wiedzy swoich pracowników. Sprzyja te¿ dostosowaniu metodyki kontroli Izby do przyjêtej przez najwy¿sze organy kontroli krajów UE
(patrz str. 103 - 112).
NIK poprzez docenian¹ na arenie miêdzynarodowej aktywnoæ przekazuje obraz Polski jako kraju
o sprawnym i stale udoskonalanym systemie kontroli zewnêtrznej, co jest jednym z warunków naszego
cz³onkostwa w UE.
Zaanga¿owanie NIK w miêdzynarodowe kontrole równoleg³e, oprócz walorów edukacyjnych, pozwala na
rozszerzenie i wzbogacenie podejmowanych tematów kontroli przez NIK. Umo¿liwia to objêcie dzia³alnoci¹
kontroln¹ Izby zagadnieñ, których bez wspó³pracy z partnerami zagranicznymi nie mo¿na by³oby w pe³ni
zbadaæ.
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Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej nale¿y do w³aœciwoœci Departamentu Strategii Kontrolnej. Oprócz dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa, wydawany jest te¿ – pocz¹wszy od 1996 r. – Biuletyn Informacyjny,
bêd¹cy wewnêtrznym periodykiem przeznaczonym dla pracowników
NIK oraz Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli, przesy³any równie¿ odbiorcom zewnêtrznym.
W nowej formule zosta³a uruchomiona strona internetowa NIK informuj¹ca zarówno o organizacji i zasadach funkcjonowania NIK, jak i o aktualnych jej pracach i prowadzonych kontrolach. Powsta³ równie¿ i jest
uzupe³niany Podrêcznik kontroli, zawieraj¹cy opracowania o charakterze metodycznym.
Staraniem NIK ukazuj¹ siê te¿ inne pozycje wydawnicze, m.in. poœwiêcone miêdzynarodowym standardom kontroli i europejskim wytycznym
ich stosowania. W roku ubieg³ym Izba przygotowa³a równie¿ w formie
multimedialnej raport dotycz¹cy kontroli œrodowiska oraz dzia³alnoœci
szkoleniowej prowadzonej przez cz³onków Grupy Roboczej EUROSAI
ds. Kontroli Œrodowiska. Uaktualniono tak¿e wydany przez NIK raport
na temat takich kontroli w Polsce.

Kontrola Pañstwowa
W 2001 r. minê³o 45 lat istnienia dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa. Od pierwszego numeru Kontroli Pañstwowej w 2001 r. na stronie tytu³owej czasopisma zamieszczane jest motto: ...ktokolwiek grosz
publiczny do swego rozporz¹dzenia odbiera, wydatek onego¿ usprawiedliwiæ winien. Ta ponadczasowa
sentencja jest fragmentem pisma ministra skarbu Ksiêstwa Warszawskiego, Tadeusza Dembowskiego,
wystosowanego w zwi¹zku z pracami przygotowuj¹cymi dekret z 14 grudnia 1808 r. o G³ównej Izbie Obrachunkowej.
W 6 numerach Kontroli Pañstwowej wydanych w 2001 r. opublikowano ponad 100 artyku³ów i informacji,
wród nich 6 artyku³ów powiêcono postêpowaniu kontrolnemu. Poruszono w nich takie zagadnienia, jak:
kontrola NIK podmiotów niepublicznych, zasada kontradyktoryjnoci w postêpowaniu kontrolnym, wy³¹czenie kontrolera jako rodzaj gwarancji zasady bezstronnoci NIK. Omawiano te¿ perspektywy cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej oraz ró¿ne aspekty problemu bezrobocia, zarówno w kraju, jak te¿ w pañstwach
Unii. Zaprezentowano równie¿ 24 artyku³y o tematyce ekonomiczno-spo³ecznej, 16 dotyczy³o wyników wybranych kontroli. Na ³amach czasopisma, podobnie jak w latach poprzednich, prezentowano tak¿e problematykê dotycz¹c¹ korupcji. Informowano te¿ o dzia³alnoci kontrolnej w innych krajach, m. in. w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, na Bia³orusi. Pisano tak¿e o wspó³pracy NIK z organizacjami miêdzynarodowymi - EUROSAI i INTOSAI. Opublikowano Kodeks etyki kontrolerów opracowany przez INTOSAI, przekazuj¹c apel przewodnicz¹cej Komisji INTOSAI ds. Standardów Kontroli o opracowanie narodowych kodeksów
etyki przez wszystkie najwy¿sze organy kontroli.
Kontrola Pañstwowa jest rozpowszechniana w kraju i za granic¹. Otrzymuj¹ j¹ nieodp³atnie: Sejm, Senat,
urzêdy centralne, organy samorz¹du terytorialnego, Biblioteka Narodowa i biblioteki akademickie. Znaczna
czêæ nak³adu rozprowadzana jest w Najwy¿szej Izbie Kontroli i jej delegaturach. Kontrolê Pañstwow¹ abonuj¹
stali jej czytelnicy. Czasopismo otrzymuj¹ te¿ najwy¿sze organy kontroli wspó³pracuj¹ce z Izb¹ w ramach organizacji EUROSAI i INTOSAI.
Kontrola Pañstwowa ukazuje siê aktualnie w nak³adzie 1000 egz., w objêtoci ok. 12 arkuszy wydawniczych.
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Biuletyn Informacyjny
Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego ukaza³ siê w marcu 1996 r. i zawiera³ m.in. zarz¹dzenia Prezesa
NIK, relacje z posiedzeñ Kolegium NIK, wyjanienia, komentarze i odpowiedzi na pytania prawne, a tak¿e bie¿¹ce wiadomoci z ¿ycia Najwy¿szej Izby Kontroli. Za³o¿eniem towarzysz¹cym powstaniu tego, przeznaczonego do u¿ytku s³u¿bowego, periodyku by³o stworzenie wydawnictwa informacyjnego, poruszaj¹cego wielostronnie aspekty pracy kontrolerskiej i bêd¹cego dla pracowników Izby ród³em informacji prawnej, proceduralnej
i metodycznej.
W 2000 r. rozszerzono koncepcjê wydawnictwa  z myl¹ o jeszcze lepszym jego dostosowaniu do sygnalizowanych przez odbiorców potrzeb. Pocz¹wszy od numeru 2/2000 Biuletyn Informacyjny dzieli siê na dwie
zasadnicze czêci  Informacje i komunikaty NIK oraz Poradnik kontrolera.
W czêci Informacje i komunikaty NIK czytelnik znajdzie zarz¹dzenia i pisma okólne Prezesa NIK, informacje z posiedzeñ Kolegium NIK, a tak¿e materia³y dotycz¹ce wspó³pracy i kontaktów miêdzynarodowych Izby
z najwy¿szymi organami kontroli innych krajów. Redagowane s¹ tak¿e informacje o konferencjach prasowych
oraz wypowiedziach i wywiadach cz³onków kierownictwa Izby, udzielanych mediom.
Na czêæ Poradnik kontrolera sk³adaj¹ siê rozdzia³y powiêcone rozpatrywaniu zastrze¿eñ do wyst¹pieñ
pokontrolnych wnoszonych przez kierowników kontrolowanych jednostek  pomocne w bie¿¹cej praktyce kontrolerskiej, wyjanienia, opinie i komentarze przygotowywane przez Departament Prawno-Organizacyjny oraz
materia³y pomocnicze, dotycz¹ce przede wszystkim metodyki pracy najwy¿szych organów kontroli. W 2001 r.
przyjêto zasadê prezentowania w ka¿dym numerze Biuletynu Informacyjnego bloków tematycznych. I tak, przedstawiaj¹c uregulowania prawa unijnego w sferze kontroli pañstwowej, zamieszczono materia³y omawiaj¹ce
metodologiê kontroli Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego oraz strategie i standardy kontroli Trybuna³u.
W ramach prezentacji zasad prowadzenia kontroli w innych krajach opublikowano obszerne fragmenty austriackiego podrêcznika kontroli finansów publicznych. Jeden z numerów powiêcono te¿ problematyce informatycznego wspomagania kontroli prowadzonych przez krajowe najwy¿sze organy kontroli.
Biuletyn Informacyjny ukazuje siê w jednorazowym nak³adzie 630 egzemplarzy i jest rozprowadzany wród
pracowników Najwy¿szej Izby Kontroli. W 2001 r. wydano 4 zeszyty Biuletynu Informacyjnego, w sumie do
koñca 2001 r. ukaza³o siê 55 numerów.

Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli
Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli nie ma ustalonego rytmu wydawniczego. Pierwszy numer wydano w czerwcu
1996 r., w sumie  do koñca 2001 r.  10 zeszytów.
Jest to pozycja przeznaczona dla odbiorców spoza Izby, zainteresowanych dzia³alnoci¹ NIK. Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli otrzymuj¹ Prezydent RP i Prezes Rady Ministrów, rozsy³any jest te¿ pos³om, senatorom,
ministrom i kierownikom urzêdów centralnych, wojewodom, marsza³kom wojewódzkich sejmików samorz¹dowych i prezesom regionalnych izb obrachunkowych. Choæ nie jest oferowany w publicznej sprzeda¿y, dostêp do
niego nie jest reglamentowany. Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli w miarê ukazywania siê kierowany jest do
przesz³o stu bibliotek  publicznych i uczelnianych oraz zainteresowanych redakcji, rozprowadzany wród dziennikarzy krajowych i zagranicznych, akredytowanych w Polsce.
Zgodnie ze zmodyfikowan¹ koncepcj¹ tego wydawnictwa, ka¿dy z numerów Biuletynu powiêcony jest jednemu wiod¹cemu tematowi, zwi¹zanemu z funkcjonowaniem NIK. W ostatnich numerach zaprezentowano problematykê kontroli samorz¹du terytorialnego oraz zalecenia w sprawie funkcjonowania najwy¿szych organów
kontroli w kontekcie integracji europejskiej. Aktualnie przygotowany zosta³ zeszyt powiêcony wykorzystaniu
narzêdzi informatycznych w kontroli, zawieraj¹cy materia³y porównawcze, bêd¹ce wynikiem dowiadczeñ w tej
dziedzinie kilkunastu europejskich najwy¿szych organów kontroli.
Biuletyn Najwy¿szej Izby Kontroli wydawany jest w nak³adzie 960 egzemplarzy.
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www.nik.gov.pl
W drugiej po³owie lutego br. ukaza³a siê w nowej szacie graficznej strona internetowa Izby. Koniecznoæ
dokonania zmiany podyktowana by³a potrzeb¹ uporz¹dkowania znajduj¹cych siê ju¿ w witrynie informacji, powiêkszenia jej o nowe zagadnienia, i co najwa¿niejsze, poprawienia samej nawigacji. W tym celu uruchomione
zosta³o podwójne menu  górne i boczne, które u³atwia odszukanie poszczególnych dokumentów i szybkie
przejcie do innych dzia³ów.
Strona internetowa jest podstawow¹ form¹ obecnoci NIK w Internecie, a co za tym idzie jest bardzo wa¿nym, a czêsto jedynym ogólnie dostêpnym ród³em informacji o Izbie. Ma to szczególnie znaczenie od chwili
wejcia w ¿ycie ustawy o dostêpie do informacji publicznej i spodziewanego wzrostu intensywnoci odwiedzin
na stronie NIK.
Zmiana wygl¹du graficznego, u³atwiona dostêpnoæ informacji i ich aktualnoæ, to podstawowe wymogi stawiane stronie www, która powinna stale ewoluowaæ. Ju¿ w czasie istnienia witryny internetowej Izby w zmienionej formie, ci¹gle przybywaj¹ - pomijaj¹c codzienn¹ jej aktualizacjê - nowe elementy. W ten sposób m.in. pojawi³a siê na stronie mo¿liwoæ ogl¹dania bezporednich transmisji z wa¿nych wydarzeñ w Izbie.
Internauta, czytaj¹c informacje zawarte w dziale o NIK, mo¿e zapoznaæ siê miêdzy innymi z tradycjami
kontroli pañstwowej na ziemiach polskich, podstawami prawnymi dotycz¹cymi dzia³alnoci Izby, jej struktur¹
organizacyjn¹, funkcjonowaniem Biura Rzecznika Prasowego i prowadzon¹ przez NIK dzia³alnoci¹ wydawnicz¹. W kolejnym dziale Wyniki kontroli umieszczone zosta³y niektóre, wa¿niejsze informacje o wynikach kontroli
- w ujêciach chronologicznym i wed³ug dzia³ów administracji rz¹dowej, a tak¿e corocznie przedk³adane Sejmowi dokumenty - Analiza wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej i Sprawozdanie z dzia³alnoci
NIK. Nowo przyby³y segment Wspó³praca miêdzynarodowa ukazuje obecnoæ NIK na forum miêdzynarodowym
 wspó³pracê Izby z najwy¿szymi organami kontroli innych krajów oraz organizacjami miêdzynarodowymi. Nowoci¹ jest równie¿ dzia³ Co nowego na stronie, niezwykle przydatny dla sta³ych bywalców serwisu.
Czytelnik anglojêzyczny znajdzie w wersji angielskiej przydatne wiadomoci dotycz¹ce zarówno samej Izby,
jak te¿ jej dzia³alnoci, przedstawione w nowej i przejrzystej formule.
Szeroki zasiêg, bogactwo mo¿liwoci, brak ograniczeñ odleg³oci i czasu czyni¹ Internet jednym z wa¿niejszych noników informacji, st¹d tak wa¿na obecnoæ Izby równie¿ na tym polu.

Podrêcznik kontroli
W 2001 r. rozpoczêto prace nad zmierzaj¹ce do wydania podrêcznika kontroli, który upowszechniony bêdzie wród wszystkich pracowników wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne. Aktualnie Izba wyda³a
seriê pilota¿ow¹ podrêcznika. Niezale¿nie od wersji drukowanej wersja elektroniczna tego dokumentu dostêpna
jest dla wszystkich pracowników NIK w wewnêtrznej sieci komputerowej Izby.
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Rozbudowa i modernizacja
platformy sprzêtowo-systemowej
Wydatki zwi¹zane z zakupem urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania stanowi³y najwiêksz¹ pozycjê
w grupie zakupów maj¹tkowych. Realizowane w roku ubieg³ym inwestycje informatyczne by³y kontynuacj¹ i rozszerzeniem dzia³añ podejmowanych w latach wczeniejszych.
Prowadzona w 2001 r modernizacja infrastruktury informatycznej w centrali i delegaturach NIK dotyczy³a
w szczególnoci optymalizacji funkcjonowania sieci, zwiêkszenia liczby stanowisk stacjonarnych PC i komputerów przenonych, rozbudowy dotychczas wykorzystywanego sprzêtu, efektywniejszego i bezpieczniejszego
dostêpu do Internetu i poczty elektronicznej. Udostêpniono te¿ u¿ytkownikom nowe aplikacje, zwiêkszaj¹ce
zakres i poziom wspomagania komputerowego w dzia³alnoci Izby, w tym równie¿ w zakresie postêpowania
kontrolnego.
Jednym z najwa¿niejszych zadañ inwestycyjnych wykonanych w 2001 r. by³ zakup 30 licencji specjalizowanego oprogramowania wspomagaj¹cego proces kontrolny  ACL for Windows. Podjêto równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do wdro¿enia w NIK tego nowoczesnego narzêdzia, wykorzystywanego przez niektóre najwy¿sze organy kontroli innych krajów. Nale¿y za³o¿yæ, ¿e pe³ne wdro¿enie programu ACL wp³ynie na efektywnoæ prowadzonego postêpowania kontrolnego.
W minionym roku kontynuowano modernizacjê platformy sprzêtowo-systemowej, dokonuj¹c generalnej przebudowy przeci¹¿onej wewnêtrznej sieci komputerowej w centrali NIK w Warszawie. Du¿e znaczenie mia³a
rozbudowa i usprawnienie systemów obs³uguj¹cych dostêp pracowników NIK do sieci Internet.
Aby zapewniæ efektywn¹ eksploatacjê wczeniej wdro¿onych systemów u¿ytkowych i umo¿liwiæ instalacjê
nowych, jak te¿ obs³ugê wzrastaj¹cej liczby ich u¿ytkowników, gruntownie przebudowana zosta³a centralna
serwerownia NIK. Zainstalowano m.in. piêæ nowych wysoko wydajnych serwerów do obs³ugi sieci Novell IntranetWare, Internetu i poczty elektronicznej. Zamontowanie wszystkich centralnych urz¹dzeñ komputerowych
w specjalizowanych szafach monta¿owych pozwoli³o na rozwi¹zanie problemów wynikaj¹cych z bardzo ograniczonej kubatury serwerowni NIK.
Dla poprawienia wydajnoci, niezawodnoci oraz bezpieczeñstwa dostêpu do Internetu oraz poczty elektronicznej zakupione i zainstalowane zosta³y nowe wydajne serwery centralne: serwer pocztowy i dwa serwery
zaporowe. Dodatkowy serwer zosta³ zakupiony dla potrzeb nowo wdra¿anego oprogramowania filtruj¹cego.
Rozbudowa systemu zaporowego podnios³a poziom zabezpieczeñ wewnêtrznej sieci komputerowej NIK przed
ewentualnym niepowo³anym dostêpem z zewn¹trz. Wprowadzono równie¿ dla tych systemów urz¹dzenia do
awaryjnego podtrzymania zasilania (UPS), co chroni je przed awari¹ zasilania oraz zak³óceniami pochodz¹cymi
z sieci zasilaj¹cej.
Ze wzglêdu na rosn¹ce wymogi eksploatowanego oprogramowania i zwiêkszaj¹c¹ siê liczbê u¿ytkowników
rozbudowane zosta³y, poprzez rozszerzenie pamiêci dyskowej i operacyjnej, serwery baz danych zainstalowane w piêtnastu delegaturach NIK.
Zakupiono tak¿e i zainstalowano 125 wydajnych komputerów PC Pentium III 800 MHz, zastêpuj¹c nimi
m.in. wyeksploatowane komputery PC 133 MHz u¿ytkowane w NIK od 1996 r. Zakupiono równie¿ 57 monitorów, 16 drukarek stacjonarnych i przenonych oraz 6 skanerów z oprogramowaniem OCR.
Kontrolerzy NIK wyposa¿eni zostali w kolejn¹ partiê (83 sztuki) wydajnych komputerów przenonych stanowi¹cych, wraz ze stosownym oprogramowaniem, ich podstawowe narzêdzie pracy w jednostkach kontrolowanych. Zmodernizowana zosta³a czêæ komputerów przenonych starszych typów. Nowe komputery przenone,
jak i wszystkie wczeniej przekazywane kontrolerom do u¿ytku, wyposa¿one zosta³y w systemy wyszukiwania
informacji prawnej LEX i TEMIDA, pakiet oprogramowania MS Office i inne oprogramowanie wspomagaj¹ce.
Po doposa¿eniu i modernizacji, w centrali i delegaturach NIK znajduje siê:
 47 serwerów sieciowych oraz 17 serwerów wie¿owych (CD Tower),
 864 komputery stacjonarne PC,
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1010 komputerów przenonych PC,
392 drukarki stacjonarne,
97 drukarek przenonych,
49 skanerów stacjonarnych,
51 skanerów przenonych.
Stosownie do zwiêkszonej liczby komputerów bêd¹cych w u¿yciu zakupiono niezbêdne dodatkowe licencje
oprogramowania systemowego i narzêdziowego, w tym siln¹ stacjê graficzn¹ z pe³nym oprogramowaniem narzêdziowym do grafiki komputerowej, dla potrzeb Departamentu Strategii Kontrolnej  jednostki organizacyjnej
odpowiedzialnej za opracowanie sprawozdania z dzia³alnoci NIK oraz prowadz¹cej dzia³alnoæ wydawnicz¹
Izby. Zrealizowana i wdro¿ona w 2001 r. w technologii web-owej, przy u¿yciu oprogramowania Lotus Domino,
baza dokumentów rz¹dowych s³u¿y do gromadzenia, przetwarzania i udostêpniania informacji o dokumentach
rz¹dowych rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Ministrów i Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz
o porz¹dkach obrad i protoko³ach ustaleñ tych posiedzeñ..
Zainstalowane w sieci lokalnej centrali NIK bazy wycinki prasowe (pliki graficzne) oraz NIK w telewizji (pliki
audiowizualne) umo¿liwiaj¹ pracownikom departamentów i delegatury w Warszawie bie¿¹cy dostêp do artyku³ów prasowych oraz audycji telewizyjnych dotycz¹cych dzia³alnoci NIK.
Zakupione zosta³y równie¿ systemy usprawniaj¹ce funkcjonowanie przychodni zak³adowej NIK, przetwarzanie danych zwi¹zanych z zawieranymi umowami cywilno-prawnymi  w kontekcie rozliczeñ z ZUS, jak te¿
oprogramowanie do automatycznego kosztorysowania prac budowlanych i remontowych.
Zmodyfikowany zosta³ komputerowy system obs³ugi kadrowej NIK (system KDX): obok funkcjonuj¹cego
wczeniej mechanizmu replikacji danych, przekazuj¹cego dane rejestrowane w centralnej bazie KDX w Warszawie do lokalnych baz KDX w delegaturach NIK, wprowadony zosta³ mechanizm replikacji zwrotnej, dokonuj¹cy automatycznego przes³ania danych rejestrowanych lokalnie w delegaturach do bazy centralnej w Warszawie. Ponadto opracowano zestaw procedur raportuj¹cych dane kadrowe, przeznaczony dla kierownictwa NIK
Niezale¿nie o omówionych inwestycji, istotn¹ czêæ nak³adów poniesionych na informatyzacjê Izby stanowi³y op³aty z tytu³u umów konserwacyjnych, obejmuj¹cych serwis pogwarancyjny sprzêtu i oprogramowania komputerowego oraz aktualizacjê oprogramowania (w tym comiesiêczn¹ aktualizacjê baz informacji prawnej LEX
i TEMIDA, wykorzystywanych przez kontrolerów NIK na komputerach przenonych). Na cele te wydatkowano
w 2001 r. ok. 1,7 mln z³. Wielkoæ wydatków na konserwacjê sprzêtu zwi¹zana by³a przede wszystkim z iloci¹
sprzêtu komputerowego nieobjêtego ju¿ gwarancj¹ (m.in. 18 serwerów unix-owych, 16 serwerów Windows NT,
19 routerów, ok. 300 komputerów stacjonarnych PC, ok. 600 komputerów przenonych, ok. 200 drukarek ró¿nych typów, kilkadziesi¹t skanerów). Jednoczenie NIK zobowi¹zana by³a wnosiæ w 2001 r. op³aty serwisowe
i aktualizacyjne (m.in. ok. 900 jednostanowiskowych licencji na system LEX eksploatowany na komputerach
przenonych, 1200-stanowiskowe licencje na programy antywirusowe, kilkusetstanowiskowe licencje na system operacyjny HP-UX oraz system INFORMIX itp.).

Wspomaganie informatyczne procesów kontrolnych
System PILOT
W Najwy¿szej Izbie Kontroli wprowadzono wiele narzêdzi informatycznych wspomagaj¹cych proces kontrolny.
Najwa¿niejszym z nich jest opracowanych dla NIK i funkcjonuj¹cy od 1996 r. system PILOT, pomocny przy wykonywaniu zadañ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ kontroln¹ Izby. W systemie PILOT gromadzone s¹ informacje o zdarzeniach zwi¹zanych z przeprowadzanymi kontrolami. W systemie przechowywane s¹ te¿ dokumenty  m.in. programy kontroli, wyst¹pienia pokontrolne, informacje o wynikach kontroli. Pozwala to zarówno na sporz¹dzanie
okresowych sprawozdañ z dzia³alnoci departamentów kontrolnych i delegatur, jak te¿ opracowywanie ró¿nego
rodzaju analiz i raportów. W trakcie tworzenia planów rocznych wykorzystywane s¹ informacje o podmiotach skon-
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trolowanych w poprzednich latach, brane s¹ pod uwagê wnioski wynikaj¹ce z tych kontroli, dokonywana jest analiza terminów kontroli zaplanowanych w ró¿nych jednostkach, tak aby równomiernie w czasie roz³o¿yæ zadania do
zrealizowania przez jednostki organizacyjne NIK. W system PILOT wbudowany jest uproszczony system obiegu
dokumentów, wykorzystywany m. in. w trakcie opracowywania planu rocznego i harmonogramu pracy. Za jego
pomoc¹ pracownicy przekazuj¹ sobie informacje o stanie realizacji poszczególnych zadañ.

Udostêpnianie informacji w sieci NIK
Ze wzglêdu na fakt, ¿e system PILOT nie umo¿liwia pe³notekstowego przeszukiwania zawartych w nim
dokumentów, w Izbie opracowana zosta³a przy u¿yciu oprogramowania Lotus Domino oraz udostêpniona pracownikom baza Wyst¹pienia i informacje (dane do niej pobierane s¹ z systemu PILOT).
Na dysku sieciowym udostêpniane s¹ rejestry (informacje) dotycz¹ce zastrze¿eñ zg³aszanych do protoko³ów kontroli i wyst¹pieñ pokontrolnych, stanu realizacji wniosków pokontrolnych, efektów finansowych stwierdzonych w wyniku kontroli, zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstw i wykroczeñ, wniosków i zawiadomieñ o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, wniosków de lege ferenda, niepublikowanych zarz¹dzeñ Prezesa
Rady Ministrów oraz uchwa³ Rady Ministrów, a tak¿e uchwa³ Kolegium NIK.
Na dostêpnych w centrali NIK dyskach sieciowych umieszczone s¹ elektroniczne wersje wydawnictw w³asnych NIK, m.in. Biuletyn NIK i Biuletyn Informacyjny, roczne i kwartalne sprawozdania statystyczne z dzia³alnoci NIK, wykaz artyku³ów dotycz¹cych organów kontroli w innych krajach, zamieszczonych w Kontroli Pañstwowej W tej samej lokalizacji dostêpne te¿ s¹ Wycinki prasowe (pliki graficzne) oraz NIK w telewizji (pliki
audiowizualne), umo¿liwiaj¹ce pracownikom centrali bie¿¹cy dostêp do tekstów artyku³ów prasowych oraz
audycji telewizyjnych, dotycz¹cych dzia³alnoci Izby. Poniewa¿ aktualnie wymienione informacje i wydawnictwa
nie s¹ dostêpne on-line w delegaturach NIK, planowane jest utworzenie serwera intranetowego. Obecnie czeæ
wymienionych zbiorów jest okresowo przesy³ana do sieci lokalnych delegatur.
Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia kontroli niezbêdny jest sta³y dostêp do aktów normatywnych. Baza aktów prawnych  w podziale na obowi¹zuj¹ce, oczekuj¹ce i archiwum oraz orzecznictwo  dostêpna jest w programie prawnym LEX, zainstalowanym na wszystkich komputerach przenonych i stacjonarnych.
Podobnie istnieje baza aktów w³asnych NIK.
W NIK dzia³a biblioteka fachowa. Katalog ksiêgozbioru mo¿na przejrzeæ z dowolnego stanowiska komputerowego pod³¹czonego do sieci zainstalowanej w centrali NIK. Z tego miejsca mo¿na te¿ zapoznaæ siê z wykazem nabytków biblioteki oraz ze spisem tytu³ów zakupywanych czasopism.
Jako program obs³ugi poczty elektronicznej wykorzystywany jest Outlook Express.

Wykorzystanie programu ACL w procesie kontroli
W 2000 roku rozpoczêto w Najwy¿szej Izbie Kontroli prace przygotowawcze do zastosowania w procesie
kontrolnym oprogramowania typu CAAT - Computer Assisted Audit Technique (techniki kontrolne wspomagane
komputerowo). Prace dzia³aj¹cego w I pó³roczu 2000 r. zespo³u pracowników NIK, posiadaj¹cych niezbêdn¹
wiedzê z zakresu informatyki oraz postêpowania kontrolnego, zosta³y zakoñczone rekomendacj¹ tego programu do stosowania w dzia³alnoci kontrolnej Izby.
Twórc¹ i dostawc¹ programu ACL jest dzia³aj¹ca od 1987 r. i maj¹ca przedstawicielstwo w ponad 30 krajach firma ACL Services Ltd., z siedzib¹ w Vancouver (Kanada).
Program ACL for Windows jest silnym, nowoczesnym (wykorzystywana obecnie wersja nosi oznaczenie
nr 7) i dogodnym w u¿yciu narzêdziem analitycznym, umo¿liwiaj¹cym szybk¹ i niezwykle efektywn¹ analizê
nieprzetwarzalnych tradycyjnymi metodami du¿ych zbiorów danych, które w szczególnoci mog¹ pochodziæ
z ró¿nych róde³ i mieæ dowolne formaty. Poniewa¿ program ACL jest w stanie szybko przetwarzaæ miliony
transakcji, mo¿liwe jest kontrolowanie ca³ych populacji, co w praktyce oznacza wy¿sz¹ jakoæ wyników i mniejsze ryzyko pominiêcia nieprawid³owoci. Zastosowanie programu ACL mo¿e te¿ zaowocowaæ skróceniem terminów przeprowadzanych kontroli.
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Programu ACL mo¿na u¿ywaæ do pracy ze wspó³czesnymi relacyjnymi bazami danych, zapisanych w postaci znakowej w rekordach o ustalonej strukturze, a tak¿e w rekordach o zmiennej d³ugoci z okrelonym ogranicznikiem pól. ACL mo¿na tak¿e u¿ywaæ do badania ró¿nego rodzaju raportów i zestawieñ, które zosta³y zapisane w pliku znakowym na elektronicznym noniku danych.
Dane przewidziane do kontroli mog¹ byæ pobierane z komputerów typu mainframe i komputerów typu PC.
ACL pobiera dane zapisane w ró¿nych formatach i na ró¿nych typach urz¹dzeñ do ich zapisu i przechowywania
(np. tama lub dysk). Program zapewnia du¿¹ wydajnoæ, poniewa¿ u¿ywane jest jedno narzêdzie do siêgania
do prawie wszystkich typów danych.
Du¿¹ zalet¹ programu jest udostêpnienie u¿ytkownikowi mo¿liwoci tworzenia plików wsadowych, a tym
samym przeprowadzania identycznych analiz ró¿nych zestawów danych zapisanych w jednakowym formacie.
Program ACL umo¿liwia zastosowanie metody doboru próby przy wyborze podmiotów do kontroli, jak równie¿ w trakcie kontroli  do wyboru danych do skontrolowania.
W 2001 roku zakupiono dla NIK 30 egzemplarzy oprogramowania. Ka¿da z jednostek organizacyjnych NIK
przeprowadzaj¹cych kontrole zosta³a wyposa¿ona w co najmniej 1 egzemplarz programu.
W ramach wdro¿enia zakupionego oprogramowania ACL zosta³y przeprowadzone podstawowe szkolenia
ponad 80 u¿ytkowników oraz konsultacje z zakresu wykorzystania programu ACL w dzia³alnoci kontrolnej.
Na etapie rozpoznawania mo¿liwoci wykorzystania programu ACL w 2001 roku u¿yto go w kilku kontrolach. Najwiêksz¹  jak dot¹d  trudnoci¹, na jak¹ natknêli siê kontrolerzy NIK, by³a odmowa udostêpnienia do
analizy danych zapisanych w postaci elektronicznej. Niezwykle istotne jest zatem zapewnienie Najwy¿szej Izbie
Kontroli mo¿liwoci dostêpu do danych jednostek kontrolowanych, niezale¿nie od postaci zapisu tych danych.
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8.

Wykonanie
bud¿etu
Najwy¿szej
Izby
Kontroli
w 2001 r.

Uwagi ogólne
Dochody
Wydatki
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Uwagi ogólne

Gospodarka finansowa Najwy¿szej Izby Kontroli prowadzona by³a na podstawie przepisów prawa zawartych miêdzy innymi w:
 ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych,
 ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci,
 ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych,
 rozporz¹dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegó³owej klasyfikacji dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 innych przepisach okrelaj¹cych zasady gospodarki finansowej w zakresie m.in. podatków, sk³adek i
wiadczeñ ZUS, sk³adek na Fundusz Pracy, PFRON itp.
Wed³ug klasyfikacji dochodów i wydatków bud¿etowych okrelonej przez Ministra Finansów w rozporz¹dzeniu z dnia 18 lipca 2000 r., Izba realizowa³a bud¿et w ramach czêci, dzia³u i rozdzia³ów oznaczonych nastêpuj¹co:
czêæ 07
Najwy¿sza Izba Kontroli,
dzia³ 751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy kontroli i s¹downictwa,
rozdzia³ 75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy i kontroli
rozdzia³ 75100
Integracja z Uni¹ Europejsk¹.
Najwy¿sza Izba Kontroli nie prowadzi³a gospodarki pozabud¿etowej.
Prezes NIK  zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jest dysponentem g³ównym rodków
wydzielonych dla czêci 07 bud¿etu pañstwa.
Plan bud¿etu Izby okrelony w ustawie bud¿etowej na rok 2001 po stronie wydatków wynosi³ 196.594 tys. z³.
Kwota ta w stosunku do wykonania bud¿etu w roku 2000 oznacza wzrost wydatków w ujêciu nominalnym o
19.796 tys. z³. Przy prognozowanym wskaniku wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych na poziomie
6,1%, realny wzrost wydatków w porównaniu do roku poprzedzaj¹cego, okrelony by³ wskanikiem 4,8%.
Bud¿et NIK uchwalony na 2001 r. ograniczony by³ w stosunku do przed³o¿onego w Sejmie projektu o 10,2%.
W liczbach bezwzglêdnych, korekty zmniejszaj¹ce projekt Izby wynosi³y 22.216 tys. z³.
Uwzglêdniaj¹c trudn¹ sytuacjê finansów publicznych w 2001 roku, realizacja bud¿etu Izby po stronie wydatków by³a poddawana bie¿¹cej analizie i weryfikacji pod k¹tem zdyscyplinowania wydatków, rezygnacji z niektórych zadañ b¹d przesuniêcia ich na dalsze lata.
W roku sprawozdawczym bud¿et NIK dwukrotnie ulega³ ograniczeniom, poprzez wprowadzane blokady
rodków. £¹czna kwota blokad wynosi³a 6.300 tys. z³. Postawione do dyspozycji Ministra Finansów rodki z
blokady zmniejszy³y bud¿et Izby o 3,2%. Blokady wprowadzone w II pó³roczu ub. roku decyzjami Prezesa NIK
by³y odpowiedzi¹ na apel Ministra Finansów w sprawie oszczêdnoci i ograniczeñ wydatków na rzecz pomocy
finansowej zwi¹zanej m.in. z usuwaniem skutków powodzi.
W wyniku decyzji o zakupach maj¹tkowych, stan aktywów Izby w rodkach trwa³ych zwiêkszony zosta³ o
4.580 tys. z³.
Na skutek technicznego zu¿ycia, b¹d w wyniku ubytków nadzwyczajnych, w 2001 r. z ewidencji ksiêgowej
spisano i wycofano z eksploatacji sprzêt komputerowy, samochody oraz inne sk³adniki wyposa¿enia na ³¹czn¹
kwotê 741,6 tys. z³.
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Na podstawie decyzji Prezesa NIK wydanej w oparciu o art. 21 ustawy o finansach publicznych, w miesi¹cu
wrzeniu 2001 r. w NIK uruchomiony zosta³ rodek specjalny. ród³em finansowania rodka specjalnego s¹
wp³ywy od ubezpieczycieli lub pracowników Izby z tytu³u odszkodowania za utracone b¹d zniszczone mienie
przekazane do u¿ytku s³u¿bowego na warunkach art. 124 Kodeksu pracy. W okresie funkcjonowania rodka
specjalnego do 31 grudnia 2001 r. zgromadzono z powy¿szych tytu³ów na wydzielonym rachunku bankowym
kwotê 104.509 z³.
Wydatki osobowe stanowi¹ce 83% globalnego rocznego bud¿etu dotyczy³y 1.670 etatów.
W stosunku do liczby 1700 planowanych etatów kalkulacyjnych, przeciêtne miesiêczne zatrudnienie w roku
2001 by³o ni¿sze o 30 etatów.
Prezes NIK realizuj¹c zadania wynikaj¹ce ze szczegó³owej organizacji wewnêtrznej oraz w³aciwoci poszczególnych jednostek organizacyjnych w 2001 r. przekaza³ na rachunki bankowe 15 delegatur i 2 orodków
zamiejscowych 43% rodków bud¿etowych.
Pozosta³e 57% rodków wykorzystanych by³o na realizacjê zadañ wykonywanych przez departamenty i
Delegaturê NIK w Warszawie.

Dochody
Zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2001 rok, plan dochodów bud¿etowych Najwy¿szej Izby Kontroli zamyka³
siê kwot¹ 320 tys. z³. Zrealizowane dochody wynios³y 231 tys. z³, tj. o 28% mniej od przyjêtych za³o¿eñ.
Na dochody odprowadzone do bud¿etu pañstwa w roku sprawozdawczym z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce tytu³y
wp³at  tabela nr 1.
Tabela 1
Tytu³ dochodów
Lp.
1

2

1.

Wynajem sal wyk³adowych i sprzeda¿ miejsc noclegowych
w Orodku Szkoleniowym NIK w Go³awicach

2.

Sprzeda¿ sk³adników maj¹tkowych wycofanych z eksploatacji
(w tym g³ównie samochodów)

3.

Odszkodowania z tytu³u szkód w sk³adnikach maj¹tkowych
rozliczone z firmami ubezpieczaj¹cymi za lata poprzednie

4.

Czynsze za wynajem lokali i wyposa¿enie

5.

Plan

Wykonanie

w tysi¹cach z³otych
3
4
190

43

80

46



76

28

28

Odp³atnoæ za korzystanie z samochodów s³u¿bowych
do celów prywatnych



3

6.

Odsetki naliczone pracownikom i kontrahentom z tytu³u
nieterminowego uregulowania nale¿noci



5

7.

Sprzeda¿ dwumiesiêcznika Kontrola Pañstwowa

10

10

8.

Wp³ywy z tytu³u pobierania wynagrodzenia przys³uguj¹cego
p³atnikowi sk³adek z ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego
Razem:

12

20

320

231

Jak wynika z tytu³ów realizowanych dochodów, znacz¹ca wiêkszoæ wp³ywów dotyczy pozycji o charakterze
nieregularnym a za tym trudno przewidywalnym na etapie opracowywania projektu bud¿etu.
W odniesieniu do dochodów pozyskiwanych przez Orodek Szkoleniowy NIK nale¿y podkreliæ, ¿e nie
prowadzi on dzia³alnoci dochodowej. Wynajêcie sal wyk³adowych b¹d miejsc noclegowych w Orodku mo¿e
mieæ miejsce wy³¹cznie w przerwach wynikaj¹cych z harmonogramu dzia³alnoci szkoleniowej. W minionym
roku w Orodku przebywa³y m.in. dzieci powodzian. Orodek nie prowadzi dzia³alnoci us³ugowej, pozabud¿etowej na rzecz innych podmiotów.

##

Wysokoæ dochodów planowanych i realizowanych na przestrzeni ostatnich 6 lat ilustruje tabela nr 2.
Tabela 2

w tysi¹cach z³otych
Rok

Plan

Wykonanie

Procentowy
wskanik wykonania

1996

190

283

148,9

1997

220

349

158,6

1998

236

347

147,0

1999

400

1.016

254,0

2000

300

334

111,3

2001

320

231

72,2

Wydatki

Uk³ad wykonawczy wydatków NIK przed³o¿ony Ministrowi Finansów na 2001 r. zamyka³ siê kwot¹ 196.594
tys. z³. Wydatki zrealizowano do wysokoci 187.353 tys. z³ co oznacza, ¿e niewykorzystane rodki wynios³y
9.241 tys. z³. Wskanik wykonania wyniós³ 95,3%.
W II pó³roczu 2001 r. roku, Prezes NIK, dzia³aj¹c w trybie art. 100 ustawy o finansach publicznych, dwukrotnie blokowa³ rodki Izby. £¹czna kwota zablokowanych rodków postawionych do dyspozycji Ministra Finansów
wynios³a 6.300 tys. z³. W obydwu przypadkach decyzje o blokadach by³y odpowiedzi¹ na apel Ministra Finansów, zwi¹zany z trudn¹ sytuacj¹ finansów publicznych. Uwzglêdniaj¹c blokady, pula rodków niewykorzystanych zmniejszy³a siê z 9.241 tys. z³ do kwoty 2.941 tys. z³, a wskanik wykonania bud¿etu kszta³towa³ siê na
poziomie 98,5%.
Zablokowane rodki obejmowa³y szereg pozycji wydatków tzw. pozap³acowych, sklasyfikowanych w nastêpuj¹cych paragrafach:
w tysi¹cach z³otych
§ 4110  Sk³adki na ZUS

4.800

§ 4140  Wp³aty na PFRON

200

§ 4210  Zakup materia³ów i wyposa¿enia

287

§ 4300  Zakup us³ug pozosta³ych

270

§ 4410  Podró¿e s³u¿bowe krajowe

293

§ 4420  Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

68

§ 4430  Ró¿ne op³aty i sk³adki

32

§ 6060  Wydatki na zakupy inwestycyjne
Razem

350
6.300

W trakcie trwania roku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów przekaza³o na rachunek bankowy NIK
rodki na ³¹czn¹ kwotê 190.294 tys. z³. Dop³yw rodków przeznaczonych na finansowanie bud¿etu Izby oparty
by³ na miesiêcznych harmonogramach. W ci¹gu roku zarejestrowano i potwierdzono przez NBP 71 transz rodków pieniê¿nych.
Bud¿et NIK w roku sprawozdawczym realizowany by³ w granicach kwot okrelonych w uk³adzie wykonawczym z uwzglêdnieniem przeniesienia rodków miêdzy paragrafami. Dokonane przeniesienia by³y zgodnie z art.
96 ustawy o finansach publicznych.
Przemieszczenie rodków wynika³o z potrzeby dostosowania struktury wydatków rodzajowych do faktycznych potrzeb powsta³ych w toku realizacji bud¿etu. Kompensata rodków polegaj¹ca na zmniejszeniu jednych i
zwiêkszeniu innych pozycji zbilansowa³a siê kwot¹ 1.991 tys. z³.
Szczegó³owoæ przeniesionych rodków miêdzy paragrafami w ramach tego samego dzia³u i rozdzia³u obrazuj¹ dane zamieszczone w tabeli nr 3.
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Tabela 3
Nazwa paragrafu

przeniesienie wydatków w ramach
dzia³u 751, rozdzia³u 75101
w tysi¹cach z³otych
zmniejszenie
zwiêkszenie
4
5

Lp
1

§
2

1.

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.

4010

Wynagrodzenia osobowe

3.

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ

4.

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

5

3250

Stypendia ró¿ne

6.

4110

Sk³adki na ZUS

7.

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

8.

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

9.

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

10.

4480

Podatek od nieruchomoci

11.

4580

Pozosta³e odsetki

12.

6060

3

355
355
193
1.140
13
3
470
250
50
2
70

Wydatki na zakupy inwestycyjne

1.081

Razem:

1.991

1.991

Rozliczenie rocznych wydatków w ujêciu globalnym w porównaniu z planem finansowym i otrzymanymi
rodkami ilustruj¹ poni¿sze dane.
Plan
wg
ustawy
w tysi¹cach z³otych
1
Bud¿et NIK
na 2001 r.

Wykonanie
za 2001 r.

rodki
otrzymane
z Min. Finansów

rodki niewykorzystane

2

3

4

rubr. 2 - rubr. 3
5

196.594

187.353

190.294

9.241

rubr. 4 - rubr. 3
6
2.941

Zestawienie wydatków NIK na 2001 r. w pe³nym wypisie rzeczowo-finansowym wg paragrafów przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela 4

Dzia³
751
§
1

Wydatki bud¿etowe NIK za 2001 r. w pe³nym wypisie rzeczowo-finansowym wg paragrafów
w tysi¹cach z³otych
Nominalny
Bud¿et wg
Bud¿et
Wykonanie wskanik
31.12.2001 r. wykonania
Wyszczególnienie wydatków
ustawy po zmianach
2
3
4
5
6

3020

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeñ

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

3250

Stypendia ró¿ne

4010

Wynagrodzenia osobowe

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

364

171

155

90,6

1.316

176

136

77,3

13

13

100,0

126.300

126.655

126.654

100,0

8.700

8.345

8.345

100,0

22.823

22.820

17.820

78,1

3.240

3.240

3.170

97,8
25,7

4140

Wp³aty na PFRON

280

280

72

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4.590

4.590

4.137

90,1

4260

Zakup energii

1.570

1.570

1.436

91,5

#%

1

3

4

5

6

Zakup us³ug remontowych

3.886

3.886

3.599

92,6

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

10.412

10.882

9.538

87,6

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

5.916

5.666

4.923

86,9

4420

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

884

884

767

86,8

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

668

618

489

79,1

4440

Odpisy na ZFS

1.161

1.161

1.161

100,0

180

182

167

91,8

12

12

9

75,0

70

70

100,0

111

111

111

100,0

4270

2

4480
i 4520

Podatek od nieruchomoci i op³aty na rzecz samorz¹du

4540

Sk³adki do organizacji miêdzynardowych.

4580

Pozosta³e odsetki

4710

Fundusz dyspozycyjny

6050
i 6060

Wydatki inwestycyjne
Razem:

4.181

5.262

4.581

87,1

196.594

196.594

187.353

95,3

Poziom wydatków w 2001 r. wg grup rodzajowych, po stronie planu i wykonania, obrazuj¹ dane liczbowe
zawarte w tabeli nr 5.
Tabela 5
Struktura wydatków za 2001 r.
Lp.
1

2

Bud¿et
wg ustawy
3

w tysi¹cach z³otych
Bud¿et
po zmianach
4

Wykonanie
5

Procent
wykonania
6

1.

Wynagrodzenia osobowe

135.000

135.000

134.999

100,0

2.

Pochodne od wynagrodzeñ

26.063

26.060

20.990

80,5

3.

Wydatki ogólnoadministracyjne

23.389

22.561

19.932

88,3

4.

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne i krajowe

6.800

6.550

5.690

86,9

5.

Zakupy maj¹tkowe

4.181

5.262

4.581

87,0

6.

Odpis na ZFS

1.161

1.161

1.161

100,0

196.594

196.594

187.353

95,3

Razem:

Wed³ug danych liczbowych zestawionych w tabeli nr 5 struktura wydatków zrealizowanych w 2001 r. by³a
nastêpuj¹ca:
83,3 %  stanowi³y wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
10,6 %  w ogólnym bud¿ecie partycypowa³y wydatki ogólnoadministracyjne,
2,5 %  stanowi³y nak³ady na zakupy maj¹tkowe o charakterze inwestycyjnym,
3,0 %  dotyczy³o kosztów podró¿y s³u¿bowych krajowych i zagranicznych,
0,6 %  wynosi³ odpis na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych.
O proporcjach w ukszta³towanej strukturze wydatków NIK w g³ównej mierze przes¹dza charakter ustawowej
dzia³alnoci Izby.
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Udzia³ poszczególnych elementów kosztowych w ca³oci bud¿etu ilustruje uk³ad graficzny.

Udzia³ poszczególnych jednostek organizacyjnych NIK w wielkoci wydatków zrealizowanych w 2001 r.
obrazuj¹ dane liczbowe zawarte w tabeli nr 6.
Tabela 6
Udzia³ jednostek organizacyjnych NIK w wydatkach zrealizowanych w 2001 roku

Lp.
1
I

Wyszczególnienie
2
DELEGATURY
w tym

822,69

Wydatki
w tysi¹cach
z³otych
4

Procentowy udzia³
w globalnej
kwocie wydatków
5

88.085

47,0
2,6

Bia³ystok

43,61

4.877

Bydgoszcz

47,16

4.926

2,6

Gdañsk

46,49

4.973

2,7

Katowice

66,48

7.173

3,8

Kielce

41,98

4.610

2,6

Kraków

50,77

5.227

2,8

Lublin

57,30

5.574

3,0

£ód

68,91

7.054

3,8

Olsztyn

37,28

4.001

2,1

Opole

31,66

3.365

1,8

Poznañ

54,31

5.999

3,2

Rzeszów

43,62

4.540

2,4

Szczecin

63,86

6.503

3,5

Warszawa

76,50

9.181

4,9

Wroc³aw

60,32

6.522

3,5

Zielona Góra
II

Przeciêtna liczba
zatrudnionych
3

DEPARTAMENTY
OGÓ£EM

32,44

3.560

1,9

847,88

99.268

53,0

1.670,57

187.353

100,0

Z uwagi na dominuj¹cy udzia³ w bud¿ecie NIK wydatków osobowych (ok. 83%), jednym z podstawowych
kryteriów bêd¹cym punktem odniesienia w porównywaniu nak³adów na poszczególne jednostki jest liczba zatrudnionych.

#'

Realizacja wydatków w 2001 r., wg dysponentów rodków, przebiega³a w nastêpuj¹cych proporcjach:

Szczegó³owe omówienie niektórych grup wydatków w uk³adzie rodzajowym podanym w tabeli nr 5.
w tysi¹cach z³otych
1

2

1.

plan po zmianach
3

wykonanie
4

procentowy
wskanik wykonania
5

Wynagrodzenie osobowe § 4010-4040
a) wynagrodzenia osobowe
b) dodatkowe roczne wynagrodzenie

126.655

126.654

100,0

8.345

8.345

100,0

a) Zrealizowany fundusz wynagrodzeñ osobowych klasyfikowany w § 4010 wg rodzajowych pozycji wyp³at
by³ nastêpuj¹cy:
 p³ace wg anga¿u
108.607 tys. z³,
 nagrody
13.069 tys. z³,
 gratyfikacje jubileuszowe
2.704 tys. z³,
 odprawy emerytalne
2.274 tys. z³,
Razem
razem: 126.654 tys. z³.
Przeciêtny miesiêczny stan zatrudnienia w roku sprawozdawczym:
 planowany
 zrealizowany

1.700 etatów,
1.670 etatów.

Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w przeliczeniu na jeden etat w 2001 r.:
 wyliczone z pozycji "p³ace wg anga¿u"
 wyliczone z pozycji "p³ace i nagrody" ³¹cznie
 wyliczone ze wszystkich sk³adników wyp³at
(p³ace + nagrody + gratyfikacje jubileuszowe
+ odprawy emerytalne)

5.420 z³,
6.072 z³,

6.320 z³.

W ramach rodków przeznaczonych w bud¿ecie na wynagrodzenia osobowe, z dniem 1 kwietnia 2001 r.
pracownicy NIK objêci zostali regulacj¹ p³ac. Na podwy¿ki p³acowe przeznaczona by³a kwota 6.880 tys. z³, która
pozwoli³a zwaloryzowaæ miesiêczne wynagrodzenia przeciêtnie o 8,8%.
Poza wyp³atami obci¹¿aj¹cymi wydatki bud¿etowe NIK, w roku sprawozdawczym pracownikom Izby wyp³acono ni¿ej wymienione kwoty, które rozliczone zosta³y w ciê¿ar sk³adek ubezpieczeniowych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
 zasi³ki chorobowe (za okres ponad 35 dni choroby)
1.295 tys. z³,
 zasi³ki opiekuñcze (opieka nad chorym cz³onkiem rodziny)
53 tys. z³,
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 zasi³ki macierzyñskie
 zasi³ki rehabilitacyjne i wychowawcze

331 tys. z³,
66 tys. z³.

b) Wydatki dotycz¹ce dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaliczane do § 4040 wynosi³y:
procentowy
wg bud¿etu
plan po zmianie
wykonanie
wskanik wykonania
w tys. z³

8.700

8.345

8.345

100,0

Wydatki z omawianego tytu³u naliczone zosta³y zgodnie z zasadami ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud¿etowej.
Wyp³aty naliczone zosta³y w wysokoci 8,5% rocznego wynagrodzenia, wyp³aconego pracownikowi za czas
efektywnie przepracowany w roku poprzedzaj¹cym.
Rozbie¿noæ pomiêdzy wielkoci¹ zapisan¹ w ustawie a planem po zmianie dotyczy wy³¹czenia z podstawy
wynagrodzeñ za czas absencji chorobowej i innych dni nieobecnoci w pracy oraz wynagrodzeñ pracowników,
którzy nie przepracowali w NIK 6 miesiêcy w roku. Kwota 355 tys. z³, bêd¹ca ró¿nic¹ pomiêdzy wielkoci¹
planowan¹ i faktycznie wyp³acon¹ zosta³a przeniesiona - na podstawie decyzji Prezesa NIK - do § 4010 "wynagrodzenia osobowe".
w tysi¹cach z³otych
1
2.

2

plan po zmianach
3

wykonanie
4

procentowy
wskanik wykonania
5

Pochodne od wynagrodzeñ §§ 4110-4120
a) sk³adki na ZUS
b) sk³adka na Fundusz Pracy
Razem:

22.820

17.820

78,1

3.240

3.170

97,8

26.060

20.990

80,5

Wy¿ej wymienione sk³adki partycypuj¹ w wydatkach bud¿etowych NIK w 11,2%. Naliczenie sk³adek, które
s¹ skorelowane bezporednio z funduszem wynagrodzeñ, dokonane by³o w nastêpuj¹cych wysokociach:
 sk³adka emerytalna
9,76 %
 sk³adka rentowa
6,50 %
 sk³adka wypadkowa
1.62 % razem 17,88 %
 sk³adka na Fundusz Pracy
+ 2,45 %
Ogó³em:
20,33 %
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, za podstawê do
naliczenia sk³adek stanowi³y:
 wydatki dotycz¹ce wynagrodzeñ osobowych (§ 4010), z wy³¹czeniem gratyfikacji i odpraw emerytalnych,
 wydatki dotycz¹ce dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040),
 wydatki dotycz¹ce wynagrodzeñ wyp³acanych z tytu³u umowy-zlecenia.

w tysi¹cach z³otych
1

2

3.

Wydatki ogólnoadministracyjne

plan po zmianach
3
22.561

wykonanie
4
19.932

procentowy
wskanik wykonania
5
88,3
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Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ dzia³alnoci podstawowej oraz zabezpieczeniem i utrzymaniem w ci¹g³ej sprawnoci technicznej budynków, pomieszczeñ biurowych, sprzêtu i wyposa¿enia biurowego wg za³o¿eñ planowanych na 2001 r. wynosi³y 22.561 tys. z³. Faktycznie zrealizowane by³y ni¿sze o 12%.
W liczbach bezwzglêdnych rezerwa niewykorzystanych rodków w omawianej grupie wydatków wynios³a
2.629 tys.z³, w tym rodki zablokowane 789 tys. z³.
Rzeczowy zakres wydatków zaliczonych do omawianej grupy, obejmuje ró¿norodne pozycje kosztów. Nale¿¹ do nich w szczególnoci:
Tabela 7
Wydatki ogólnoadministracyjne
w tysi¹cach z³otych
1

2

plan po zmianie
3

wykonanie
4

3.886

3.599

procentowy
wskanik wykonania
5

1.

naprawy i konserw. oraz roboty remontowe

2.

zakup materia³ów i sprzêtu biurowego

3.259

2.899

89,0

3.

us³ugi telekomunik. i sieæ komputerowa

2.750

2.549

92,7

4.

op³aty czynszowe

2.310

2.138

92,6

5.

ró¿ne us³ugi
np. drukarskie, komunalne, umowy zlecenia itp.

1.944

1.686

86,7

6.

us³ugi zwi¹zane z informatyzacj¹

1.500

1.452

96,8

7.

energia (elektr., cieplna, woda)

1.570

1.436

91,5

8.

wydatki na szkolenia

925

842

91,0

9.

prenumerata dzienników urzêdowych,prasy, ksi¹¿ek

801

785

98,0

koszty obs³ugi deleg. zagranicznych

850

561

66,0

11.

ubezpieczenia maj¹tkowe

618

489

79,2

12.

paliwo samochod. i czêci zamienne

530

453

85,5

13.

wynagr. bieg³ych i specjalistów

203

110

54,2

10.

92,6

W strukturze wydatków ogólnoadministracyjnych poniesionych w 2001 r. najwiêkszy udzia³ (18%) stanowi³y
nak³ady na konserwacjê i roboty remontowo-budowlane.
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Rzeczowy zakres prac remontowych zrealizowany w roku sprawozdawczym ilustruj¹ dane zamieszczone
w tabeli 8.
Tabela 8
Jednostki
Lp. organizacyjne
I. Centrala NIK
w tym:

w tysi¹cach z³otych
Rzeczowy zakres robót

Kwota

 Razem remonty

1.890

 remont sutereny

1.309

 organizacja strefy bezpieczeñstwa

327

 remont instalacji c.o.

14

 usuniêcie awarii ruroci¹gu c.c.w. i wêz³a cieplnego

22

 remont pomieszczeñ biurowych, sali konferencyjnej, mieszkañ s³u¿bowych

218

II. Orodek Szkoleniowy
w Go³awicach

 naprawa tarasu, wymiana pokrycia, dachów w budynkach gospodarczych,
udro¿nienie tras kanalizacyjnych

49

III. Delegatury NIK

 Razem remonty

855

 remont kapitalny budynku

714

w tym w:
 Bia³ymstoku
 Krakowie

 partycypacja w kosztach remontu dachu

42

 Lublinie

 remont gara¿u i wymiana sieci informatycznej

11

 £odzi

 malowanie pomieszczeñ i wymiana wyk³adzin

10

 Poznaniu

 malowanie pokoi biurowych i wymiana parkietu

12

 Rzeszowie

 odnowienie elewacji budynku i wymiana drzwi wejciowych

46

 pozosta³e delegatury

 drobne remonty i naprawy

20

Ogó³em:

2.794

Nak³ady na remonty i modernizacjê budynków bêd¹cych w zarz¹dzie NIK i lokali biurowych wynajmowanych na warunkach najmu na przestrzeni ostatnich 6 lat obrazuj¹ dane zawarte w tabeli nr 9.
Tabela 9
w tysi¹cach z³otych

1996

1997

1998

1999

2000

2001

centralê NIK

6.897

5.304

2.925

2.684

1.694

2.477

delegatury

2.485

1.367

724

1.110

1.279

1.122

9.382

6.671

3.649

3.794

2.973

3.599

obiekty administrowane przez:

Razem:

Jedn¹ z wiêkszych pozycji bud¿etowych ogólnoadministracyjnych, pod wzglêdem anga¿owania rodków,
s¹ op³aty czynszowe za wynajmowan¹ powierzchniê biurow¹. Wydatki te wg jednostek organizacyjnych przedstawiono w tabeli nr 10.
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Tabela 10
w tysi¹cach z³otych

Lp.
1

Delegatura NIK w:
2

Roczne op³aty
czynszowe
3

Odnajmowana
powierzchnia
w m2
4

Nazwa jednostki
odnajmuj¹cej lokal
dla NIK
5

1.

Gdañsku

127

800

Urz¹d Wojewódzki

2.

Katowicach

326

868

Zarz¹d Miasta - umowa dzier¿awy na 25 lat

3.

£odzi

285

886

Bank Rozwoju Eksportu

4.

Olsztynie

23

434

Wojew. Urz¹d Statystyczny

5.

Opolu

146

559

Firma Enter Woj. Przeds.Energii

6.

Poznaniu

112

617

Miejskie Przeds. Gospod.Mieszkaniowej

7.

Warszawie

699

597

Inst. Gospod. Przestrzennej i Komunalnej

1.718

4761

x

Centrala

404

285

Instytut Gosp. Przestrzennej i Komunalnej

Ogó³em:

2.122

5046

x

Razem delegatury

w tysi¹cach z³otych
1

2

4.

plan po zmianach
3

wykonanie
4

procentowy
wskanik wykonania
5

Podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne §§ 4410-4420
a) podró¿e s³u¿b. krajowe § 4410

5.666

4.923

86,9

b) podró¿e s³u¿b. zagran. § 4420

884

767

86,8

6.550

5.690

86,9

Razem:

Wydatki na podró¿e s³u¿bowe w warunkach NIK nale¿¹ - poza wynagrodzeniami - do wydatków zwi¹zanych
bezporednio z realizacj¹ zadañ ustawowych. Planowane wydatki w tej grupie stanowi³y 3,0% wartoci ogólnego bud¿etu. Wydatki faktycznie poniesione by³y ni¿sze od planu o 13,1%, co stanowi ponad 860 tys. z³ rodków
niewykorzystanych. W ramach tej kwoty rodki zablokowane decyzj¹ Prezesa NIK wynosi³y 361 tys. z³.
a) Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Wydatki zwi¹zane z delegacjami s³u¿bowymi na terenie kraju by³y realizowane wed³ug stawek diet i zasad
zwrotu kosztów, uregulowanych w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie zasad ustalania oraz nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju z uwzglêdnieniem przepisów zawartych w art. 78 o Najwy¿szej Izbie Kontroli, uprawniaj¹cych pracowników nadzoruj¹cych lub wykonuj¹cych czynnoci kontrolne do pobierania diet podwy¿szonych o 100% w stosunku do diety ogólnokrajowej.
Do rozliczania rachunków kosztów podró¿y krajowych w roku sprawozdawczym stosowano nastêpuj¹ce
stawki:
I kwarta³
od II kwarta³u
diety
32 z³
36 z³,
rycza³t noclegowy
24 z³
27 z³,
rycza³t dojazdowy
3,20 z³
3,60 z³.
Na ogóln¹ kwotê tych wydatków z³o¿y³y siê nastêpuj¹ce wyp³aty:
 diety
1.375 tys. z³,
 noclegi
1.538 tys. z³,
 przejazdy PKP lub PKS, bilety jednor. komunik. itp.
2.010 tys. z³,
4.923 tys.z³.
Razem:
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesione w 2001 roku
w uk³adzie jednostek organizacyjnych
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Tabela 11
Wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe poniesione w 2001 roku
w uk³adzie jednostek organizacyjnych
w tysi¹cach z³otych
Lp.
1

2

Przejazdy
3

Diety
4

Noclegi
5

Razem
6

1.

Delegatury NIK w:
Bia³ymstoku

46

59

21

126

2.

Bydgoszczy

77

73

5

155

3.

Gdañsku

84

47

26

157

4.

Katowicach

97

104

9

210

5.

Kielcach

55

44

7

106

6.

Krakowie

83

66

39

188

7.

Lublinie

74

80

23

177

8.

£odzi

94

65

5

164

9.

Olsztynie

44

59

63

166

10.

Opolu

31

42

45

118

11.

Poznaniu

78

63

44

185

12.

Rzeszowie

84

58

1

143

13.

Szczecinie

151

101

140

392

14.

Warszawie

189

108

104

401

15.

Wroc³awiu

85

101

96

282

16.

Zielonej Górze

57

55

110

222

17.

Razem delegatury

1.329

1.125

738

3.192

18.

Centrala

19.

Ogó³em

681

250

800

1.731

2.010

1.375

1.538

4.923

b) Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Rozliczenie kosztów delegacji zagranicznych dokonywane by³o na podstawie rozporz¹dzenia z dnia 3 lipca
1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoci nale¿noci przys³uguj¹cych pracownikom z tytu³u podró¿y
s³u¿bowej poza granicami kraju.
Wyjazdy zagraniczne w 2001 r. dotyczy³y:
w tys. z³
1. Kontroli polskich przedstawicielstw zagranicznych oraz
miêdzynarodowych kontroli koordynowanych
2. Szkolenia i sta¿y zagranicznych
3. Udzia³u w przedsiêwziêciach EUROSAI i INTOSAI
oraz w pracach ich grup roboczych
4. Wspó³pracy bilateralnej i wielostronnej z innymi
naczelnymi organami kontroli oraz
organizacjami miêdzynarodowymi
Razem:

165,
20,
183,

399,
767,

W toku realizacji bud¿etu, wydatki na podró¿e zagraniczne zosta³y ograniczone blokad¹ w kwocie 68 tys. z³.
Wg pozycji rodzajowych faktycznie poniesione nak³ady obejmowa³y:
 diety
231 tys. z³,
 zwrot kosztów noclegów
214 tys. z³,
 zwrot kosztów przejazdów
267 tys. z³,
 zwrot innych wydatków
55 tys. z³.
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W ramach kosztów zwi¹zanych z wyjazdami zagranicznymi 12 tys. z³ wydatkowano na podró¿e zwi¹zane
z tematyk¹ integracji z Uni¹ Europejsk¹.
w tysi¹cach z³otych
1
5.

2

plan po zmianach
3

wykonanie
4

5.262

4.581

procentowy
wskanik wykonania
5

Zakupy maj¹tkowe §§ 6050-6060
87,0

Rzeczowy plan zadañ inwestycyjnych w³¹czony do projektu bud¿etu NIK na 2001 r. polega³ wy³¹cznie na
zakupach gotowych sk³adników maj¹tkowych.
W toku realizacji bud¿etu, w wyniku decyzji Prezesa NIK, plan zadañ inwestycyjnych w stosunku do
ustawy bud¿etowej zosta³ skorygowany na plus o kwotê 1.081 tys. z³. rodki przeznaczone na zadania inwestycyjne wykorzystane zosta³y w 87%, co oznacza rezerwê niewykorzystanych rodków w wysokoci 681
tys. z³, w tym rodki zablokowane 350 tys. z³. Zrealizowane zadania dotyczy³y sfinansowania nastêpuj¹cych
zakupów maj¹tkowych i us³ug:
Tabela 12

w tysi¹cach z³otych

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Zakup urz¹dzeñ komputerowych i oprogramowania

Kwota wydatków

2.

Zakup rodków transportu

318

3.

Nak³ady na adaptacjê i modernizacjê obiektów NIK

518

4.

Zakup sprzêtu biurowo - technicznego

3.087

658

Razem:

4.581

Zakupy rzeczowych sk³adników maj¹tkowych oraz nak³ady na modernizacjê obiektów wymienione w tabeli 12 pod poz. 2,3 i 4 ograniczone zosta³y - w stosunku do za³o¿eñ wynikaj¹cych z ustawy bud¿etowej - o 189 tys. z³.
Programem oszczêdnociowym objêto przede wszystkim zakup sprzêtu biurowego.
w tysi¹cach z³otych
1
6.

2

plan
3

wykonanie
4

procentowy
wskanik wykonania
5

1.161

100,0

Odpis na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych §§ 4440
1.161

Wydatki zrealizowane by³y zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu wiadczeñ
socjalnych.
rodki uzyskane z odpisu dokonanego w ciê¿ar § 4440 bud¿etu NIK, odprowadzane by³y sukcesywnie na
wyodrêbniony rachunek bankowy i wykorzystywane zgodnie z zasadami regulaminu, wprowadzonego zarz¹dzeniem Nr 12/94 Prezesa NIK z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie zasad gospodarowania zak³adowym funduszem wiadczeñ socjalnych w NIK.
W roku sprawozdawczym odpis na ZFS w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wynosi³ 620,50 z³. Odpis
wyliczony by³ wskanikiem 37,5% od przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej z
drugiego pó³rocza 1999 r., które wg publikacji GUS wynosi³o 1.654,76 z³. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 5 ww.
ustawy, w odpisie naliczono rodki w wysokoci 6,25% przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego - na pomoc
socjaln¹ dla emerytów i rencistów uprawnionych do opieki ze strony NIK.
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Podzia³ rodków funduszu socjalnego na jednostki organizacyjne NIK dokonany by³ proporcjonalnie do liczby zatrudnionych pracowników i iloci emerytów objêtych opiek¹ socjaln¹.
W kwotach zbiorczych udzia³ jednostek by³ nastêpuj¹cy:
 w centrali
657 tys. z³,
 w delegaturach
504 tys. z³.
i
i
i
Uwzglêdniaj¹c trudn¹ sytuacjê finansów publicznych w 2001 r. realizacja bud¿etu NIK po stronie wydatków
by³a poddawana bie¿¹cej analizie i weryfikacji pod k¹tem rezygnacji z niektórych wydatków b¹d ewentualnego
przeniesienia okrelonych zadañ na dalsze lata. Efektem tych dzia³añ by³o miêdzy innymi postawienie do dyspozycji Ministra Finansów kwoty 6,3 mln. z³., zablokowanej decyzj¹ Prezesa NIK.
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Zgodnie z ustaw¹ o Najwy¿szej Izbie Kontroli, NIK wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów

pracy, które przedk³ada Sejmowi; mo¿e te¿ przeprowadzaæ kontrole dorane.
Plan pracy NIK na 2001 r. zak³ada³ koncentracjê badañ kontrolnych na najwa¿niejszych (strategicznych)
obszarach funkcjonowania pañstwa  kontynuowaniu jego przebudowy, w tym wdra¿aniu reform ustrojowych,
procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, przygotowaniu Polski do przysz³ego cz³onkostwa w Unii
Europejskiej, a tak¿e zapewnieniu obywatelom bezpieczeñstwa.
Podstawê konstrukcji planu pracy na rok ubieg³y stanowi³o siedem priorytetowych kierunków kontroli przyjêtych na lata 2000-2001 oraz okrelone dla nich nastêpuj¹ce, g³ówne obszary badañ kontrolnych:
1) finanse publiczne (wykonanie bud¿etu pañstwa, funkcjonowanie samorz¹dowego sektora finansów publicznych, dzia³alnoæ funduszy celowych, agencji oraz fundacji Skarbu Pañstwa, pomoc ze rodków publicznych regionom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom);
2) gospodarowanie maj¹tkiem publicznym (gospodarowanie mieniem pañstwowym i samorz¹dowym, prywatyzacja  z uwzglêdnieniem sektora bankowego i rolnego, restrukturyzacja gospodarki);
3) wdra¿anie reform ustrojowych pañstwa (administracji publicznej, s³u¿by zdrowia, ubezpieczeñ spo³ecznych, owiaty);
4) dzia³alnoæ pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych (przeciwdzia³anie
bezrobociu, dzia³ania administracji publicznej w ograniczaniu sfery ubóstwa, dostêpnoæ us³ug publicznych,
w szczególnoci w zakresie ochrony zdrowia, opieki spo³ecznej, edukacji i kultury);
5) bezpieczeñstwo wewnêtrzne (dzia³ania organów administracji rz¹dowej, samorz¹dowej i innych podmiotów w zakresie zapobiegania i ograniczania patologii spo³ecznej, przestêpczoci, utrzymania ³adu i porz¹dku, dzia³ania organów administracji publicznej w zakresie zagro¿eñ ekologicznych, bezpieczeñstwo rynków
finansowych, bezpieczeñstwo energetyczne);
6) procesy integracyjne (dostosowanie prawa i instytucji do wymogów UE, dostosowanie potencja³u wojskowego do wymogów NATO, dostosowanie rolnictwa do wymogów UE, gospodarowanie rodkami pochodz¹cymi ze róde³ krajowych i zagranicznych, przeznaczonych na integracjê z UE);
7) dzia³ania antykorupcyjne (priorytet ten realizowany jest w ramach ka¿dego tematu kontroli  w obszarach
styku interesu publicznego i prywatnego).
Badania kontrolne zosta³y tak zaprogramowane, aby ich wyniki umo¿liwia³y okrelenie przyczyn i mechanizmów stwierdzonych nieprawid³owoci w funkcjonowaniu organów pañstwa, w dziedzinach objêtych uprawnieniami kontrolnymi NIK.
Plan pracy Najwy¿szej Izby Kontroli na 2001 r. - uchwalony przez Kolegium NIK w dniu 4 grudnia 2000 r. zawiera³ 288 kontroli, z tego 99 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. oraz 13 innych kontroli - rozpoczêtych jeszcze w 2000 r., 99 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., oraz 77 innych kontroli, przewidzianych do realizacji w 2001 r.
W trakcie trwania roku Kolegium NIK dokona³o nastêpuj¹cych zmian w planie pracy:
 skrelono 5 kontroli;
 wprowadzono do planu 2 kontrole;
 w przypadkach 10 kontroli dokonano zmiany tematu kontroli;
 w odniesieniu do 2 kontroli dokonano zmiany okresu ich realizacji.
Po dokonanych zmianach, plan pracy NIK w ostatniej wersji (z dnia 12 grudnia 2001 r.) obejmowa³
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285 kontroli, z tego 99 kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r., 99 kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r., 13 kontroli rozpoczêtych jeszcze w 2000 r. oraz 74 kontrole przewidziane do realizacji w 2001 r.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w planie pracy NIK zdecydowan¹ wiêkszoæ stanowi¹ kontrole koordynowane, a wiêc
kontrole wykonywane wed³ug jednego programu przez wiêcej ni¿ jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ NIK. Podan¹
w planie pracy NIK liczbê kontroli nale¿y wiêc bardziej rozumieæ jako liczbê zadañ kontrolnych, w ramach których realizowanych jest wiele kontroli jednostkowych.
W roku ubieg³ym Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a 4 kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów.
Przedmiotem tych kontroli by³o:
1. Wype³nianie przez Telewizjê Polsk¹ S.A. obowi¹zków nadawcy publicznego.
2. Wydatkowanie rodków bud¿etowych na dofinansowanie projektów badawczych podejmowanych i finansowanych na wniosek organów administracji rz¹dowej.
3. Finansowanie ze rodków bud¿etowych szkó³ niepublicznych dla dzieci i m³odzie¿y.
4. Efekty dzia³alnoci narodowych funduszy inwestycyjnych.
Ponadto, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzono kontrolê Gospodarowanie
przez kasy chorych i Krajowy Zwi¹zek Kas Chorych rodkami na wynagrodzenia w 2000 r.
Prezes Rady Ministrów nie wystêpowa³ do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
W 2001 r. zakoñczono kontrole w ramach 158 tematów, z czego 99 kontroli dotyczy³o wykonania bud¿etu
pañstwa w 2000 r., za 59 stanowi³o pozosta³e kontrole planowe. Przeprowadzenie kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa, bior¹c pod uwagê przyjêty termin sporz¹dzenia i przed³o¿enia Sejmowi Analizy wykonania bud¿etu
pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, wi¹¿e siê ze szczególnym wysi³kiem organizacyjnym Izby. Na przygotowanie tej kontroli, przeprowadzenie czynnoci kontrolnych oraz realizacjê wyników kontroli  w tym opracowanie informacji o wynikach kontroli, przes³anych nastêpnie do Sejmu, NIK powiêci³a 18 % ogólnego czasu pracy,
jaki mieli do wykorzystania pracownicy Izby. Poni¿sze diagramy przedstawiaj¹ procentowy udzia³ liczby kontroli
dotycz¹cych wykonania bud¿etu pañstwa i pozosta³ych kontroli planowych oraz strukturê wykorzystania czasu
pracy na poszczególne rodzaje kontroli.
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Zrealizowane kontrole planowe, przeprowadzone w ramach przyjêtych priorytetów dzia³alnoci kontrolnej
Izby w ubieg³ym roku, obejmowa³y ró¿norodne dziedziny funkcjonowania pañstwa. Strukturê tematyczn¹ kontroli (wy³¹czywszy kontrole wykonania bud¿etu pañstwa), wed³ug zakresu okrelonego w ustawie o dzia³ach
administracji rz¹dowej, prezentuje poni¿szy diagram.

Koñcowym dokumentem sporz¹dzanym w zwi¹zku z badaniami kontrolnymi prowadzonymi przede wszystkim w ramach kontroli objêtych planem pracy NIK, jest informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli przed³o¿y³a Sejmowi, uwzglêdniaj¹c
kontrole wykonania bud¿etu pañstwa przez poszczególnych dysponentów, 183 informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli (w 2000 r. 173 informacje). Wykaz informacji o wynikach kontroli, przes³anych Sejmowi
w roku ubieg³ym oraz w pierwszych trzech miesi¹cach bie¿¹cego roku, jak te¿ syntetyczne opracowania dotycz¹ce kontroli, w wyniku których sporz¹dzone zosta³y informacje, stanowi¹ za³¹cznik nr 1 i 2 do sprawozdania.
Nale¿y dodaæ, ¿e niezale¿nie od informacji, o których wy¿ej mowa, a wiêc przekazanych organom szczebla
centralnego, sporz¹dzone zosta³y równie¿ informacje o wynikach kontroli, dotycz¹ce dzia³alnoci terenowych
organów administracji rz¹dowej oraz samorz¹du terytorialnego (tzw. informacje lokalne). W 2001 r. delegatury
sporz¹dzi³y 10 tego rodzaju dokumentów.
W 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a równie¿ kontrole dorane dotycz¹ce 305 tematów, z tego
4 kontrole dorane koordynowane i 301 kontroli doranych jednostkowych. Sporód kontroli jednostkowych,
164 by³y kontrolami skargowymi (podjêtymi w wyniku skarg i pism skierowanych do NIK), 54  kontrolami rozpozawczymi (poprzedzaj¹cymi wa¿niejsze kontrole koordynowane), 42  sprawdzaj¹cymi (obejmuj¹cymi sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych sformu³owanych w wyniku wczeniej przeprowadzonych kontroli) oraz
41 kontroli doranych o innym charakterze. Zestawienie tematów kontroli doranych stanowi za³¹cznik nr 4 do
sprawozdania.
W ramach kontroli planowych i doranych w ubieg³ym roku Najwy¿sza Izba Kontroli przeprowadzi³a postêpowania kontrolne w 3 891 jednostkach. Zdecydowana wiêkszoæ kontroli jednostkowych by³a realizowana w ramach kontroli planowych. Poni¿szy diagram przedstawia procentowy rozk³ad kontroli jednostkowych.
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Strukturê rodzajow¹ skontrolowanych jednostek przedstawiono poni¿ej.

W wyst¹pieniu pokontrolnym, które obok protoko³u kontroli jest obligatoryjnie sporz¹dzanym dokumentem
w ramach postêpowania kontrolnego, prezentowane s¹ oceny kontrolowanej dzia³alnoci, wynikaj¹ce z ustaleñ
opisanych w protokole kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci - tak¿e uwagi i wnioski w sprawie
ich usuniêcia. Wyst¹pienie pokontrolne przekazywane jest kierownikowi jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby tak¿e kierownikowi jednostki nadrzêdnej oraz w³aciwym organom pañstwowym lub samorz¹dowym.
Z tego te¿ powodu liczba wyst¹pieñ pokontrolnych jest wiêksza od liczby jednostek objêtych kontrol¹. Liczbê
wyst¹pieñ pokontrolnych skierowanych do poszczególnych kategorii adresatów ilustruje poni¿sze zestawienie.
Adresaci wyst¹pieñ
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Prezes Rady Ministrów

2001 rok
3

2.

Prezes Narodowego Banku Polskiego

3.

Ministrowie i kierownicy urzêdów centralnych

3

4.

Wojewodowie i kierownicy organów stopnia wojewódzkiego

5.

Pozostali kierownicy jednostek kontrolowanych

3.783

Ogó³em:

4.207

215
203

Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli uprawnia Izbê do prezentowania, w wyst¹pieniach pokontrolnych, ocen
wskazuj¹cych na niezasadnoæ zajmowania stanowiska lub pe³nienia funkcji przez osobê odpowiedzialn¹ za
stwierdzone nieprawid³owoci. Mo¿liwoæ taka nie dotyczy pracowników jednostek samorz¹du terytorialnego,
a tak¿e jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiêbiorców), wykorzystuj¹cych maj¹tek
lub rodki pañstwowe lub komunalne, a tak¿e wywi¹zuj¹cych siê ze zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa. Podkreliæ nale¿y, ¿e ocena o której wy¿ej mowa, mo¿e stanowiæ podstawê do wszczêcia postêpowania
dyscyplinarnego, rozwi¹zania stosunku pracy z winy pracownika lub wypowiedzenia albo odwo³ania go z zajmowanego stanowiska lub pe³nionej funkcji.
W 2001 r. w wyst¹pieniach pokontrolnych NIK sformu³owa³a takie oceny w odniesieniu do 25 pracowników
(w 2000 r.  w stosunku do 30 pracowników). Na podstawie tych ocen 6 osób zosta³o odwo³anych z zajmowanego stanowisk lub pe³nionych funkcji (w 2000 r. - 19). Ponadto, w zwi¹zku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli, w 2001 r. ró¿nego rodzaju konsekwencje s³u¿bowe wyci¹gniête zosta³y w stosunku do 135 osób (w 2000 r.
 w stosunku do 160 osób).
Przepisy ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli daj¹ mo¿liwoæ kierownikom jednostek kontrolowanych do zg³aszania zastrze¿eñ, zarówno co do ustaleñ opisanych w protokole kontroli, jak te¿ w sprawie ocen, uwag i wniosków
zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym. Uprawnienie to stanowi realizacjê zasady kontradyktoryjnoci kontroli.
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Liczba protoko³ów kontroli oraz wyst¹pieñ pokontrolnych, do których zg³oszono zastrze¿enia:
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Protoko³y, do których zg³oszono zastrze¿enia

Liczba w 2001 roku
117

2.

Wyst¹pienia, do których zg³oszono zastrze¿enia,

360

w tym:
 skierowanie do dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK
 skierowanie do Kolegium NIK

314
46

W 2001 r. do ustaleñ opisanych w 117 protokó³ach kontroli (69 sporz¹dzonych przez pracowników departamentów, 48  przez pracowników delegatur), zg³oszono ogó³em 289 zastrze¿eñ (91  departamenty, 198 
delegatury). W 2000 r. zg³oszono ogó³em 250 zastrze¿eñ do 72 protokó³ów kontroli.
W roku ubieg³ym zg³oszono równie¿ ogó³em 1107 zastrze¿eñ do ocen, uwag i wniosków zawartych w 360
wyst¹pieniach pokontrolnych (111 opracowanych przez departamenty, 249  delegatury). W 2000 r. zg³oszono
803 zastrze¿enia do 284 wyst¹pieñ pokontrolnych.
Wynikiem kontroli NIK w 2001 r. s¹ efekty finansowe, okrelaj¹ce wyra¿on¹ w wymiarze pieniê¿nym skalê
nieprawid³owoci, stwierdzonych w wyniku postêpowania kontrolnego. Sk³adaj¹ siê na nie:
 kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa, oznaczaj¹ce kwoty wydatkowane w nastêpstwie dzia³añ niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, decyzj¹ w³aciwego organu lub umow¹,
 uszczuplenia w dochodach, oznaczaj¹ce kwoty odpowiadaj¹ce wielkoci dochodów lub przychodów nieuzyskanych wskutek dzia³añ niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego, decyzj¹ w³aciwego organu lub umow¹, albo zaniechania dzia³añ tak okrelonych,
 inne nieprawid³owoci finansowe, oznaczaj¹ce kwoty odpowiadaj¹ce wielkoci poniesionych wydatków
lub strat powsta³ych wskutek niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych dzia³añ.
Efekty finansowe z kontroli przeprowadzonych w 2001 r. wynios³y ogó³em 3 292 594 tys. z³. Wielkoæ efektów finansowych kontroli przeprowadzonych w roku ubieg³ym, w podziale na poszczególne kategorie efektów,
z uwzglêdnieniem kwot dotycz¹cych bud¿etu pañstwa, ilustruje diagram poni¿ej.

Wymiernym efektem s¹ kwoty odzyskane. Do kategorii tej zalicza siê kwoty, które wp³ynê³y na rachunek
dochodów bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego albo kwoty okrelaj¹ce wartoæ
odzyskanego maj¹tku - odzyskane w bezporednim zwi¹zku z wykorzystaniem ocen i uwag oraz realizacj¹
wniosków zawartych w wyst¹pieniu pokontrolnym. Wielkoæ kwot odzyskanych w roku 2001 r. przedstawia poni¿szy diagram:
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Konstytucyjne usytuowanie pozycji prawnej Najwy¿szej Izby Kontroli  jako naczelnego organu kontroli
pañstwowej  implikuje okrelone uprawnienia Izby wobec organów kontroli, rewizji, inspekcji dzia³aj¹cych w administracji rz¹dowej i samorz¹dzie terytorialnym, które w ramach wspó³pracy z NIK s¹ zobowi¹zane do:
 przeprowadzania okrelonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK,
 udostêpniania Najwy¿szej Izbie Kontroli, na jej wnioski, wyników przeprowadzanych kontroli,
 przeprowadzania kontroli doranych na zlecenie Izby.
Poni¿sze zestawienie ukazuje, w ilu przypadkach NIK korzysta³a z wymienionych uprawnieñ.

Nale¿y zaznaczyæ jednoczenie, ¿e przeprowadzaj¹c kontrole Izba podejmowa³a ponadto wspó³pracê z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, a tak¿e wspó³dzia³a³a z komórkami organizacyjnymi lub pracownikami kontroli wewnêtrznej, funkcjonuj¹cej w jednostkach administracji.
W dniu 18 lutego 2002 r. Prezes Najwy¿szej Izby Kontroli i Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Regionalnych
Izb Obrachunkowych podpisali porozumienie okrelaj¹ce zasady wspó³pracy pomiêdzy NIK i regionalnymi izbami obrachunkowymi, na rzecz poprawy przestrzegania prawa, koordynowania dzia³añ kontrolnych oraz szkoleñ
pracowników.
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Wspó³praca
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Izby Kontroli
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2.
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z Sejmem
Uczestnictwo NIK
w pracach
legislacyjnych
Rady Ministrów
oraz w opiniowaniu
projektów aktów
prawnych
i innych dokumentów
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Wspó³praca z Sejmem
W 2001 r. Prezes oraz wiceprezesi NIK wystêpowali w trakcie jedenastu plenarnych posiedzeñ Sejmu,
których przedmiotem by³y m.in.:
 ocena realizacji bud¿etu pañstwa;
 sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2000 r.;
 debata nad stanem i przysz³oci¹ Polskich Kolei Pañstwowych S.A.;
 debata nad realizacj¹ i skutkami wprowadzenia ustaw reguluj¹cych administracjê publiczn¹ i podzia³ terytorialny kraju;
 debata nad kierunkami rozwoju rybo³ówstwa morskiego;
 projekt uchwa³y Sejmu w sprawie równoprawnego traktowania nadawców radiowych, w zwi¹zku z realizacj¹ koncesji radiowych (dwukrotnie);
 projekt uchwa³y Sejmu w sprawie powo³ania komisji ledczej do zbadania przebiegu procesów prywatyzacji
PZU SA;
 projekt ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne;
 projekt ustawy o zmianie ustawy o NIK  w aspekcie zmiany art. 64 ustawy;
 projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów.
Upowa¿nieni pracownicy Izby uczestniczyli w pracach legislacyjnych prowadzonych w komisjach sejmowych Sejmu III kadencji, w tym w wielu komisjach nadzwyczajnych powo³anych do opracowania szczególnie istotnych zagadnieñ oraz aktów normatywnych o charakterze kodyfikacji. Podczas udzia³u w 106
posiedzeniach komisji parlamentarnych przedstawiciele Departamentu Prawno-Organizacyjnego prezentowali stanowisko NIK zarówno w odniesieniu do poselskich inicjatyw ustawodawczych, jak i projektów
rz¹dowych, szczególnie tych, do których Izba przedk³ada³a uwagi podczas wczeniejszych faz procesu
legislacyjnego. Najwy¿sza Izba Kontroli w³¹czy³a siê te¿ aktywnie w prace legislacyjne Sejmu nad ustawami, których celem jest zwiêkszenie kontroli nad zjawiskami ¿ycia publicznego i gospodarczego, mog¹cymi
prowadziæ do powi¹zañ korupcjogennych. Zg³aszane uwagi, zarówno merytoryczne, jak i legislacyjne, z regu³y by³y przyjmowane przez pos³ów.
Uwagi te dotyczy³y w szczególnoci:
 projektu ustawy o spó³dzielniach i spó³dzielczoci;
 projektu ustawy o dostêpie do informacji publicznej;
 zmian w kodyfikacjach  Kodeks karny, Kodeks postêpowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy;
 projektu ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne;
 ordynacji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta RP;
 projektu ustawy o zamówieniach publicznych.
Pracownicy NIK (Departamentu Prawno-Organizacyjnego i departamentów kontrolnych) uczestniczyli ponadto w pracach nad projektami m.in. nastêpuj¹cych ustaw:
 o zasadach uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich UE kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych;
 o paliwie rolniczym;
 o zmianie ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej;
 o zmianie ustaw o samorz¹dzie gminnym, powiatowym i o samorz¹dzie województwa;
 o zmianie ustawy o finansach publicznych;
 o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego;
 Prawo budowlane;
 o zmianie ustawy o s³u¿bie cywilnej;
 o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnej;
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o ochronie baz danych;
Prawo pocztowe;
o transporcie drogowym;
o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. Polskie Koleje Pañstwowe;
o zmianie ustawy  Prawo bankowe;
o dzia³alnoci ubezpieczeniowej;
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzania do obrotu finansowego wartoci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde³;
 Prawo wodne;
 o zmianie ustawy o ochronie przyrody;
 o odpadach.
Sporód prac Sejmu RP IV kadencji nale¿y wymieniæ równie¿ aktywny udzia³ przedstawiciela NIK w pracach Komisji Ustawodawczej oraz Sprawiedliwoci i Praw Cz³owieka, dotycz¹cych z³o¿onych przez Prezydenta
RP projektów ustaw o s¹downictwie administracyjnym. W trakcie prac legislacyjnych Prezes NIK przedstawi³
propozycjê zmiany w projekcie tej ustawy.
Przedstawiciele departamentów kontrolnych, uczestnicz¹c w posiedzeniach komisji sejmowych, wielokrotnie prezentowali wyniki przeprowadzonych kontroli. Oprócz ocen, uwag i wniosków dotycz¹cych kontroli wykonania bud¿etu pañstwa przez poszczególnych dysponentów, przedstawiciele NIK referowali ustalenia kontroli
dotycz¹ce m.in.:
 dzia³añ administracji rz¹dowej w zakresie pozyskiwania i wykorzystania rodków finansowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej;
 realizacji zadañ administracji rz¹dowej w zakresie dostosowania prawa polskiego do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz stanu organizacyjnego jednostek odpowiedzialnych za integracjê w poszczególnych jednostkach;
 restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnociowych w sektorze naftowym;
 prywatyzacji przedsiêbiorstw i spó³ek komunalnych;
 przygotowañ do prywatyzacji RUCH SA;
 prywatyzacji spó³ek Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa;
 dzia³alnoci ministra skarbu i w³adz PZU SA w trakcie prywatyzacji tej spó³ki;
 organizacji i finansowania badañ naukowych realizowanych w formie projektów badawczych w³asnych (tzw.
grantów);
 realizacji zadañ statutowych przez centraln¹ oraz okrêgowe komisje egzaminacyjne powo³ane w zwi¹zku
z wdro¿eniem reformy owiaty;
 zapobiegania w szko³ach i placówkach opiekuñczo-wychowawczych zjawiskom patologii wród dzieci i m³odzie¿y;
 warunków odbywania s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej.
Nale¿y podkreliæ, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli stale wspó³pracuje z Komisj¹ do spraw Kontroli Pañstwowej,
która w 2001 r. odby³a 26 posiedzeñ. We wszystkich posiedzeniach, na których omawiane by³y sprawy zwi¹zane z Izb¹, uczestniczy³ Prezes NIK lub upowa¿niony wiceprezes.
W roku ubieg³ym Najwy¿sza Izba Kontroli przekaza³a Komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
 sprawozdanie z wykonania bud¿etu NIK w 2000 r.;
 sprawozdanie z dzia³alnoci NIK w 2000 r.;
 analizê wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r.;
 informacjê dotycz¹ca wspó³pracy NIK z Prokuratur¹ w latach 1999-2000;
 informacjê dotycz¹c¹ Delegatury NIK w Rzeszowie;
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 informacjê w sprawie wspó³dzia³ania NIK z innymi organami kontroli pañstwowej w wykonywaniu funkcji
kontrolnych w latach 1999-2000;
 stanowisko Najwy¿szej Izby Kontroli do projektu ustawy o zmianie ustawy o NIK przygotowywanego przez
Komisjê do spraw Kontroli Pañstwowej (projekt z dnia 9 czerwca 2000 r.);
 projekt ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli (opracowany w zwi¹zku z przedstawionym
raportem SIGMA Przegl¹d partnerski Najwy¿szej Izby Kontroli w Polsce;
 informacjê dotycz¹c¹ Delegatury NIK w Poznaniu;
 informacjê o wynikach kontroli dzia³alnoci urzêdów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczania zaleg³oci podatkowych;
 projekt statutu Najwy¿szej Izby Kontroli;
 projekt bud¿etu Najwy¿szej Izby Kontroli na 2002 rok.
W roku ubieg³ym, na podstawie wyników 60 informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, Najwy¿sza
Izba Kontroli sformu³owa³a 136 wniosków de lege ferenda, z tego 80 wniosków dotyczy³o zmian w treci ustaw,
w 54 postulowano zmiany aktów wykonawczych, za 2 wnioski dotyczy³y innych aktów resortowych. Sporód
przedstawionych przez NIK wniosków zrealizowano 22 wnioski, natomiast 12 zosta³o czêciowo zrealizowanych (patrz str. 190 - 194).
Uwagê zwraca jednoczenie fakt, ¿e wiêkszoæ wniosków de lege ferenda, bo a¿ 102, nie zosta³o wykonanych.
i
i
i
W 2001 r. do koñca III kadencji Sejmu RP do NIK wp³ynê³y 4 zlecenia komisji sejmowych o przeprowadzenie kontroli:
 wype³niania przez Telewizjê Polsk¹ SA obowi¹zków nadawcy publicznego;
 aspektów prawnych i merytorycznych sprzeda¿y przez Lasy Pañstwowe akcji Banku Ochrony rodowiska SA;
 oceny zgodnoci z prawem przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego Pañstwowego Instytutu Geologicznego;
 Ministerstwa Finansów w zakresie wprowadzania i funkcjonowania systemu informatycznego POLTAX.

Uczestnictwo NIK w pracach legislacyjnych Rady Ministrów
oraz w opiniowaniu projektów aktów prawnych
i innych dokumentów
W 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli bra³a udzia³ w ró¿nych fazach procesu legislacyjnego zwi¹zanego z przygotowaniem rz¹dowych inicjatyw ustawodawczych oraz projektów aktów wykonawczych do ustaw  zarówno
w sprawach mog¹cych oddzia³ywaæ na zakres kompetencji kontrolnych NIK, jak te¿ zwi¹zanych z przeprowadzonymi kontrolami.
Przedstawiciele Departamentu Prawno-Organizacyjnego uczestniczyli w kilku konferencjach uzgadniaj¹cych oraz posiedzeniach Komisji Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w sprawach dotycz¹cych
zagadnieñ finansów publicznych, aktów wykonawczych do ustawy o zamówieniach publicznych oraz zasad
finansowania inwestycji z bud¿etu pañstwa.
W roku 2001 do NIK wp³ynê³o ogó³em 1 406 projektów dokumentów rz¹dowych, w tym 896 przewidzianych do rozpatrzenia przez Radê Ministrów, 342 przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i 168 skierowanych do uzgodnieñ miêdzyresortowych. Wród projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez
Radê Ministrów by³o 180 projektów ustaw i 277 projektów rozporz¹dzeñ.
Projekty dokumentów by³y opiniowane przez Departament Prawno-Organizacyjny oraz w³aciwe merytorycznie departamenty. W opiniach przedstawiano oceny i wnioski wynikaj¹ce z przeprowadzanych przez Izbê
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kontroli, zg³aszano równie¿ uwagi natury prawnosystemowej i legislacyjnej. Opinie departamentów stanowi³y
podstawê uwag prezentowanych na posiedzeniach Rady Ministrów przez uczestnicz¹cych w obradach Prezesa NIK lub upowa¿nionych wiceprezesów. Do niektórych dokumentów rz¹dowych ustosunkowywano siê pisemnie, kieruj¹c wyst¹pienia do w³aciwych cz³onków Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów. Dotyczy³o to
m.in.:
a) projektów ustaw:
 o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz ustawy o s³u¿bie
cywilnej;
 o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
b) projektów rozporz¹dzeñ:
 Rady Ministrów w sprawie szczegó³owych zasad finansowania inwestycji z bud¿etu pañstwa oraz zasad
i trybu zwiêkszania wartoci kosztorysowej inwestycji wynikaj¹ce ze zmiany cen;
 Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu,
 Rady Ministrów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia dokumentów, jakich zamawiaj¹cy mo¿e
¿¹daæ od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spe³nienia warunków, o których mowa w ustawie
o zamówieniach publicznych, jak równie¿ rozporz¹dzeñ w sprawie sposobu obliczania wartoci zamówienia publicznego oraz w sprawie wartoci zamówieñ, przy których konieczne jest zabezpieczenie nale¿ytego
wykonania umowy;
 Ministra Finansów zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których stosuje siê stawkê podatku od towarów i us³ug w wysokoci 0% oraz warunków jej stosowania.
Departament Prawno-Organizacyjny zg³asza³ równie¿ uwagi do przes³anych do zaopiniowania dokumentów opracowywanych w ministerstwach oraz centralnych organach administracji rz¹dowej. Prezesowi G³ównego Urzêdu Statystycznego przedstawiono m.in. stanowisko Izby w sprawie projektu programu badañ statystyki
publicznej na 2002 r. Opinie do wielu dokumentów rz¹dowych by³y przygotowywane w kontekcie prac parlamentarnych, co odnosi³o siê zw³aszcza do projektu ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
oraz projektów rozporz¹dzeñ: w sprawie wykonania przepisów ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w sprawie zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
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Jednostki organizacyjne Najwy¿szej Izby Kontroli, realizuj¹c obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 63 ust.
1 ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli, przekaza³y do
organów powo³anych do cigania przestêpstw lub wykroczeñ ³¹cznie 88 zawiadomieñ (delegatury  67,
departamenty  21). Do organów cigania przekazano 80 zawiadomieñ o przestêpstwie (73 do
prokuratury, 7 do urzêdów skarbowych) oraz 8 wniosków o ukaranie do kolegium ds. wykroczeñ.
Zawiadomieniami i wnioskami objêto ³¹czenie 155
osób, w tym 16 osób  wnioskami skierowanymi do
kolegium ds. wykroczeñ. Sporód osób objêtych zawiadomieniami 140 by³o zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Nale¿y zwróciæ te¿ uwagê na przestêpstwa polegaj¹ce na przed³o¿eniu dokumentów stwierdzaj¹cych
nieprawdê w celu wy³udzenia kredytu, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego - okrelone w art. 297 k.k. W roku ubieg³ym (tak
jak w 2000 r.) skierowano 7 takich zawiadomieñ (w
19996).
Zmniejszeniu uleg³a liczba zawiadomieñ skierowanych do prokuratur w zwi¹zku z ujawnieniem przestêpstw pope³nionych na szkodê spó³ek prawa handlowego (art. 587 k.s.h.  poprzedni: art. 300 i 482
k.h.), a tak¿e zawiadomieñ obejmuj¹cych przestêpstwa polegaj¹ce na przedstawieniu przed s¹dem nieprawdziwych danych odnonie do dokonania wp³aty
na kapita³ zak³adowy spó³ek (art. 585 k.s.h.  poprzedni: art. 302 k.h. i art. 485 k.h.). W roku ubieg³ym skierowano 10 zawiadomieñ w tych sprawach (w 2000 r. 21, w 1999 r.  16).

Najwiêcej zawiadomieñ (podobnie jak
w 2000 r.) dotyczy³o ujawnionych w toku kontroli
przestêpstw niegospodarnoci okrelonych w art.
296 k.k. - skierowano ich 19 ( dla porównania
w 2000 r. skierowano 37 zawiadomieñ z tak¹ kwalifikacj¹, a w 1999 r.  27 zawiadomieñ).
Nastêpn¹ grupê stanowi³y tzw. przestêpstwa
urzêdnicze (231 k.k.), polegaj¹ce na nadu¿yciu
uprawnieñ lub niedope³nieniu obowi¹zków przez
funkcjonariusza publicznego. W 2001 r. wystosowano 13 zawiadomieñ w tych sprawach (w
2000 r. - 22 zawiadomienia, w 1999 r. - 6 zawiadomieñ).
Zmniejszy³a siê uleg³a równie¿ liczba przestêpstw polegaj¹cych na powiadczeniu nieprawdy
w dokumentach lub fa³szowaniu dokumentów oraz
u¿ywania tego rodzaju dokumentów (art. 270, 271
i 273 k.k. ). W roku ubieg³ym odnotowano 21 takich
przypadków, (w 2000 r. - 28, w 1999 r.  12).

Zwiêkszy³a siê natomiast liczba zawiadomieñ dotycz¹cych przestêpstw okrelonych w art. 60 i 61 Kodeksu karnego skarbowego, polegaj¹cych na nieprowadzeniu ksi¹g rachunkowych lub nierzetelnym ich
prowadzeniu. W 2001 r. skierowano ich 17 (w 2000 r.
- 6 , w 1999 r. - 12).
Najwy¿sza Izba Kontroli przekaza³a te¿ do prokuratur 8 zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstwa z art.
286 k.k., polegaj¹cego na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowej (7 zawiadomieñ
w 2000 r.), oraz 3 zawiadomienia (podobnie jak
w 2000 r.), o pope³nieniu przestêpstwa okrelonego
w art. 90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
Pojedyncze zawiadomienia dotyczy³y innych przestêpstw, polegaj¹cych m.in. na wydobyciu kopalin ze
z³ó¿ bez wymaganej koncesji (w art. 118 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
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i górnicze), przyw³aszczeniu cudzej rzeczy ruchomej
(art. 284 k.k.), przekazywaniu  wbrew obowi¹zkowi
 danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym (art. 56 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej).
W 2001 r. do urzêdów skarbowych skierowano 3
zawiadomienia  2 z nich dotyczy³y nie prowadzenia
lub nierzetelnego prowadzenia ksi¹g (art. 60 i 61 Kodeksu karnego skarbowego), za 1 polega³o na prowadzeniu gry losowej, zak³adu wzajemnego lub gry
na automacie wbrew przepisom ustawy lub warunkom
zezwolenia (art. 107 § 1 k.k.s.).
Przes³ane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli wnioski
o ukaranie do kolegiów ds. wykroczeñ dotyczy³y
w szczególnoci dzia³añ niezgodnych z ustaw¹ z dnia
7 lipca  Prawo budowlane, polegaj¹cych na u¿ytkowaniu obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakoñczeniu budowy lub bez wymaganego pozwolenia
na u¿ytkowanie albo na nie dope³nieniu obowi¹zków
przechowywania dokumentów zwi¹zanych z obiektem
budowlanym lub prowadzeniu ksi¹¿ki obiektu budowlanego (4 wnioski). Pozosta³e wnioski o ukaranie odnosi³y siê do takich czynów, jak przeprowadzenie nielegalnej publicznej zbiórki ofiar, przekazywanie danych
statystycznych po up³ywie oznaczonego terminu, przyw³aszczeniu tytu³u lub stopnia naukowego przez osobê do tego nieuprawnion¹ i pos³ugiwanie siê nim.
Sporód spraw przekazanych w 2001 r. do organów cigania lub kolegiów ds. wykroczeñ, do dnia 31
grudnia 2001 r. zakoñczonych zosta³o ³¹cznie 37 postêpowañ, w tym:
 10 spraw zakoñczy³o siê wniesieniem aktów oskar¿enia;
 w 4 sprawach odmówiono wszczêcia postêpowania przygotowawczego;
 w 14 sprawach wydano postanowienia o umorzeniu postêpowania karnego (w 9 sprawach wobec
braku znamion czynu zabronionego, w 2 wobec
niepope³nienia czynu, w 2 wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu, za w 1  o umorzeniu wobec niewykrycia sprawcy);
 w 7 sprawach zapad³y orzeczenia kolegium
ds. wykroczeñ (2 orzeczenie uniewinniaj¹ce obwinionych i 5 orzeczeñ o uznaniu obwinionych
winnymi pope³nienia zarzucanych im czynów);
 sporód 2 spraw zakoñczonych przed urzêdami
skarbowymi, w jednym przypadku wymierzono

karê grzywny w drodze mandatu, w drugim podejrzana z³o¿y³a wniosek o dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci karnej.
Na postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania z³o¿ono jedno za¿alenie, które zosta³o
uwzglêdnione.
Na postanowienia o umorzeniu postêpowania z³o¿ono 4 za¿alenia, które dotychczas nie zosta³y rozpoznane. W pozosta³ych sprawach za¿aleñ nie sk³adano.
W 2001 roku Najwy¿sza Izba Kontroli zosta³a powiadomiona przez organy powo³ane do cigania przestêpstw lub wykroczeñ o wydaniu 79 decyzji koñcz¹cych postêpowania prowadzone w wyniku wniesienia
przez NIK, zarówno w 2001 r., jak i w latach wczeniejszych, zawiadomieñ lub wniosków o ukaranie, w tym:
 o wniesieniu 23 aktów oskar¿enia (w 2000 r.  35);
 1 decyzji warunkowo umarzaj¹cej postêpowanie
karne (w 2000 r.  6);
 38 decyzjach umarzaj¹cych postêpowanie karne,
a sporód nich o 28 postanowieniach o umorzeniu postêpowania wobec braku znamion czynu
zabronionego i 3 postanowieniach o umorzeniu
postêpowania wobec znikomej spo³ecznej szkodliwoci czynu oraz 7 postanowieniach o umorzeniu postêpowania wobec niepope³nienia czynu
b¹d braku dowodów pope³nienia przestêpstwa
(w 2000 r. ³¹cznie 42 decyzje o umorzeniu postêpowañ);
 8 postanowieniach o odmowie wszczêcia postêpowania karnego (w 2000 r.  6);
 7 orzeczeniach kolegiów ds. wykroczeñ;
 2 orzeczeniach urzêdów skarbowych.
Na postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania z³o¿ono 2 za¿alenia, z których 1 zosta³o
uwzglêdnione. Natomiast na postanowienia o umorzeniu postêpowañ z³o¿ono ³¹cznie 11 za¿aleñ, z których
2 zosta³y uwzglêdnione, jedno nie uwzglêdnione, za
w odniesieniu do pozosta³ych nie ma informacji co do
ich rozpoznania.
Dodaæ nale¿y, ¿e zmniejszy³a siê liczba decyzji
o umorzeniu postêpowañ, bowiem w 2000 r. wydano
42 tak¿e decyzje, natomiast w 1999 r. by³o ich 70. Nieznacznie zmniejszy³a siê liczba decyzji odmawiaj¹cych
wszczêcia postêpowañ, w 2000 r. by³o ich 6, natomiast
w 1999 r.  8.
Nie wszystkie decyzje o umorzeniu postêpowania
zosta³y zaskar¿one, gdy¿ nie zawsze Najwy¿sza Izba
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Kontroli posiada³a legitymacjê procesow¹ do wykonywania praw pokrzywdzonego na podstawie art. 49
§ 4 k.p.k.
Analiza porównawcza decyzji podjêtych przez organy cigania w 2000 r. i w 1999 r. wskazuje, ¿e skutecznoæ zawiadomieñ przekazywanych organom cigania poprawi³a siê.
W 2001 r.  w nastêpstwie zawiadomieñ NIK  do
s¹du skierowane zosta³y 23 akty oskar¿enia, w tym
10 aktów oskar¿enia na podstawie zawiadomieñ skierowanych do organów prokuratury w 2001 r., natomiast
13 aktów oskar¿enia dotyczy³o zawiadomieñ skierowanych w latach wczeniejszych.
Najwy¿sza Izba Kontroli mo¿e kierowaæ zawiadomienie do prokuratury wówczas, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ¿e przestêpstwo zosta³o
pope³nione. W zawiadomieniach przekazywanych
w³aciwym organom NIK wskazuje jedynie na udokumentowane w toku postêpowania kontrolnego
dzia³ania nosz¹ce znamiona przestêpstwa, jak te¿
osoby za nie odpowiedzialne. Izba nie zajmuje siê
natomiast stron¹ podmiotow¹ przestêpstwa, tj. osob¹ sprawcy, motywami i okolicznociami jego dzia³ania, co nale¿y do organów cigania. Organy te
mog¹ wiêc dysponowaæ pe³nym materia³em dowodowym zebranym w trakcie tocz¹cego siê postêpowania, co pozwala im na bardziej wnikliw¹ ocenê
czynu opisanego w zawiadomieniu. W niektórych
przypadkach mo¿e ona prowadziæ równie¿ do wniosku, i¿ dany czyn, opisany w przes³anym przez NIK
zawiadomieniu, nie zawiera ustawowych znamion
czynu zabronionego lub ¿e spo³eczna szkodliwoæ
czynu nie jest znaczna. Kontrolerzy natomiast dzia³aj¹ zgodnie z przepisami postêpowania kontrolnego, które cile okrelaj¹ zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli.

Wnioski o ukaranie
(zawiadomienia) dotycz¹ce
naruszenia dyscypliny
finansów publicznych
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych okrela uprawnienia Najwy¿szej Izby
Kontroli do sk³adania wniosków o ukaranie (art. 166
ust. 1) oraz zawiadomieñ (art. 165 ust. 1), dotycz¹cych naruszeñ dyscypliny finansów publicznych.
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Wymogi formalne, jakim powinny odpowiadaæ zarówno wniosek o ukaranie, jak i zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, zosta³y
okrelone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 27
kwietnia 1999 r. w sprawie w³aciwoci i trybu powo³ywania rzeczników dyscypliny finansów publicznych,
organów orzekaj¹cych oraz szczegó³owych zasad postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e zw³aszcza przygotowanie
wniosków o ukaranie wymaga od kontrolerów zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci przy badaniu i ocenie ka¿dego przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Oprócz danych odnosz¹cych siê bezporednio do obwinionego  takich jak
adres zamieszkania, adres pracodawcy, informacja
o ewentualnej uprzedniej karalnoci sprawcy czynu 
kontroler jest zobowi¹zany okreliæ szacunkow¹ wysokoæ uszczerbku lub szkody w dochodach jednostki sektora finansów publicznych, rodzaj winy obwinionego oraz przedstawiæ propozycjê kary. Dodaæ trzeba, ¿e na gruncie ustawy o finansach publicznych NIK
nie ma statusu oskar¿yciela, jednak¿e wniosek o ukaranie z³o¿ony przez Izbê jest dla rzecznika finansów
publicznych wi¹¿¹cy  musi go popieraæ przed komisj¹ orzekaj¹c¹.
W 2001 r. Izba, dzia³aj¹c na podstawie art. 63
ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy¿szej Izbie Kontroli oraz art. 165 ust. 1 i art. 166
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, przekaza³a do przewodnicz¹cych w³aciwych komisji orzekaj¹cych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz w³aciwych rzeczników
dyscypliny finansów publicznych 246 wniosków
o ukaranie i zawiadomieñ dotycz¹cych naruszenia dyscypliny finansów publicznych (177
wniosków i 69 zawiadomieñ). Delegatury przekaza³y 177 wniosków i zawiadomieñ (w tym 135
wniosków i 42 zawiadomienia), za departamenty  69 wniosków i zawiadomieñ (42 wnioski i 27
zawiadomieñ). Postêpowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych objê³y
³¹cznie 379 osób.
W porównaniu z 2000 r. wzros³a liczba przekazanych wniosków (zawiadomieñ) o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz osób objêtych postêpowaniem w tych sprawach.

W 2001 r., podobnie jak w latach poprzednich, zarzuty naruszania dyscypliny finansów publicznych dotyczy³y przede wszystkim kierowników jednostek organizacyjnych oraz ich zastêpców, a w dalszej kolejnoci g³ównych ksiêgowych tych jednostek.
Najczêciej powtarzaj¹ce siê przypadki naruszania dyscypliny finansów publicznych to:
 naruszenia zasady, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych
ustalonych ustaw¹ z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych (art. 138 ust. 1
pkt 12 ustawy o finansach publicznych)  z tego tytu³u skierowano 141 wniosków o ukaranie (zawiadomieñ), przypisuj¹c zarzuty 196
osobom;
 zaniechanie ustalania nale¿noci Skarbu Pañstwa,
jednostki samorz¹du terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, a tak¿e pobranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokoci ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z prawid³owego obliczenia oraz niezgodne z przepisami jej umorzenie lub
dopuszczenie do przedawnienia (art. 138 ust. 1
pkt 1 ustawy o finansach publicznych)  skierowano 27 wniosków o ukaranie, formu³uj¹c zarzuty przeciwko 46 osobom;
 naruszenie zasad udzielania dotacji z bud¿etu (art.
138 ust. 1 pkt 9 ustawy o finansach publicznych)
 przes³ano 18 wniosków o ukaranie, zarzuty podniesiono wobec 23 osób;
 przekroczenie zakresu upowa¿nienia do dokonywania wydatków ze rodków publicznych (art. 138
ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) 
skierowano 16 wniosków o ukaranie, zarzuty postawiono 25 osobom;
 zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji w sposób
niezgodny ze stanem rzeczywistym (art. 138 ust.
1 pkt 13 ustawy o finansach publicznych)  skie-

rowano 16 wniosków o ukaranie, zarzuty dotyczy³y
21 osób;
 niezgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie
rodków publicznych otrzymanych z rezerwy bud¿etowej oraz dotacji z bud¿etu lub z funduszu celowego (art. 138 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach
publicznych)  skierowano z tego tytu³u 15 wniosków o ukaranie, zarzuty przypisano 18 osobom.
Dokonuj¹c analizy kierowanych wniosków (zawiadomieñ), nale¿y zwróciæ uwagê na wzrost  w porównaniu z 2000 r.  przypadków naruszeñ dyscypliny finansów publicznych okrelonych w art. 138
ust. 1 pkt 12 (141 wniosków w 2001 r., przy 89 wnioskach w 2000 r.), art. 138 ust. 1 pkt 9 (18 wniosków
w 2001 r., 2 wnioski w 2000 r.), art. 138 ust. 1 pkt 13
(odpowiednio: 16 i 5 wniosków). Zmniejszy³a siê
natomiast liczba przypadków naruszenia dyscypliny
finansów publicznych okrelonych w art. 138 ust.1
pkt 2 (16 wniosków w 2001 r., 30 wniosków
w 2000 r.).
W 2001 r. nie ujawniono przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych okrelonych
w art. 138 ust. 1 pkt 16 (zawiniona zw³oka w z³o¿eniu przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych wniosku o ukaranie oraz zawiniona zw³oka
w prowadzeniu przez komisjê orzekaj¹c¹ postêpowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych) i art. 138 ust. 1 pkt 17 (zw³oka lub
zaniechanie wykonania prawomocnego orzeczenia
komisji orzekaj¹cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych) ustawy o finansach
publicznych.
Wiêkszoæ postêpowañ prowadzonych w sprawach skierowanych przez NIK w 2001 r. nie zosta³o
jeszcze zakoñczonych. Z ogólnej liczby 246 wniosków
o ukaranie lub zawiadomieñ, tylko 58 spraw zosta³o
rozstrzygniêtych. W jednym przypadku w³aciwa komisja umorzy³a postêpowanie. W siedmiu sprawach
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wydano postanowienie o odmowie wszczêcia postêpowania (NIK z³o¿y³a dwa za¿alenia w tym zakresie,
jednak w II instancji utrzymano w mocy zaskar¿one
postanowienia). Z kolei w szeciu przypadkach w³aciwi rzecznicy dyscypliny finansów publicznych odmówili wniesienia wniosku o ukaranie (tak¿e w tym
zakresie NIK z³o¿y³a dwa za¿alenia  g³ówny rzecznik dyscypliny finansów publicznych utrzyma³ zaskar¿one postanowienia w mocy).
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W sprawach rozstrzygniêtych do dnia 31 grudnia
2001 r. ³¹cznie 56 osób uznano winnymi naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, w tym w stosunku do
21 osób odst¹piono od wymierzenia kary, karê upomnienia zastosowano wobec 27 osób, karê nagany  wobec
7 osób, karê pieniê¿n¹  wobec 1 osoby (jednak na skutek odwo³ania z³o¿onego przez obwinionego karê zmieniono na upomnienie). Jednoczenie 17 osób objêtych
wioskami o ukaranie zosta³o uniewinnionych.
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Informacje ogólne
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli nak³ada na
Prezesa NIK obowi¹zek podawania do publicznej
wiadomoci, po uprzednim przed³o¿eniu Sejmowi,
analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz sprawozdania z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli. Przepisy ustawy upowa¿niaj¹ równie¿ Prezesa NIK do prezentowania opinii
publicznej innych dokumentów zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym lub zawartych w nich ustaleñ, z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej. Dzia³alnoæ ta stanowi wiêc zarówno realizacjê konstytucyjnie zagwarantowanego prawa ka¿dego obywatela do informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne, jak te¿ zwiêksza mo¿liwoci egzekwowania formu³owanych przez Izbê wniosków
pokontrolnych.
W 2001 r. Sekcja Rzecznika Prasowego NIK, podobnie jak to mia³o miejsce w latach poprzednich,
swoje zadania realizowa³a w dwóch aspektach:
 medialnym, poprzez upowszechnianie wiedzy
o Izbie, jej zadaniach, sposobie funkcjonowania,
a tak¿e udostêpnianie opinii publicznej wyników
przeprowadzanych kontroli;
 informacji zwrotnej, poprzez codzienne informowanie kierownictwa Izby o sposobie przedstawiania przez prasê wiedzy dotycz¹cej NIK (przegl¹dy prasy centralnej i terenowej).
Informacji o wynikach kontroli i dzia³alnoci Izby
udzielano w formie:
 wywiadów i wypowiedzi Prezesa i wiceprezesów
NIK;
 konferencji prasowych i briefingów Prezesa oraz
wiceprezesów NIK;
 udostêpniania dziennikarzom informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.
W 2001 r. ukaza³y siê ³¹cznie 5042 publikacje
prasowe dotycz¹ce Izby. Podobnie jak w latach poprzednich, znaczna ich czêæ (63%) dotyczy³a tematyki kontrolnej. Istotnie wiêksz¹ w porównaniu
z 2000 r. liczbê publikacji opisuj¹cych Izbê jako instytucjê t³umaczyæ nale¿y przede wszystkim zmian¹
dokonan¹ na stanowisku Prezesa NIK. Oprócz obszernych relacji dotycz¹cych wyboru Prezesa, szerzej opisywano te¿ zagadnienia zwi¹zane z funkcjo-
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nowaniem Izby  jej pozycj¹ ustrojow¹ i zakresem
kompetencji.
Nale¿y dodaæ, ¿e informacje o dzia³alnoci kontrolnej Izby oraz wynikach wybranych kontroli prezentowane s¹ równie¿ w corocznie opracowywanym
Sprawozdaniu z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli, w Kontroli Pañstwowej oraz na stronach internetowych NIK.

Reakcje mediów
Koñcz¹ca siê w 2001 r. kadencja Prezesa NIK
i wybór jego nastêpcy by³y wydarzeniem wa¿nym zarówno dla Izby, jak te¿ istotnym w ¿yciu polityczno
spo³ecznym kraju. W mediach informowano o postêpie prac parlamentarnych zwi¹zanych z wy³onieniem
kandydatów, podsumowywano mijaj¹c¹ kadencjê,
dokonywano generalnych ocen dzia³alnoci Izby. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e mimo pojawiaj¹cych siê krytycznych opinii dotycz¹cych pracy Izby przewa¿a³ pogl¹d,
¿e podwa¿anie autorytetu NIK nie s³u¿y dobrze pañstwu i mo¿e byæ wykorzystywane przez kontrolowanych jako pretekst do lekcewa¿enia ocen, uwag i wniosków Izby, formu³owanych w wyniku przeprowadzonych kontroli.
Innym wydarzeniem ilustruj¹cym zainteresowanie rodków masowego przekazu pozycj¹ ustrojow¹ NIK, by³o nag³onienie przez media dokonanej
pod koniec roku zmiany przepisów ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia³ania ministrów, wykluczaj¹cej udzia³ prezesów NIK i NBP w posiedzeniach rz¹du. Sprawa
ta zajmowa³a uwagê mediów prawie ca³y grudzieñ
- w prasie ukaza³y siê 104 publikacje na ten temat.
Na podstawie analizy materia³ów prasowych mo¿na stwierdziæ, ¿e powy¿sza kwestia zosta³a potraktowana przez publicystów jako element sporu
o kszta³t pañstwa i regu³y, wed³ug których bêdzie
ono rz¹dzone.
Znacz¹c¹ grupê tematyczn¹ stanowi³y publikacje
powiêcone przyjêtemu przez Kolegium NIK nowemu statutowi Najwy¿szej Izby Kontroli i przeprowadzonym zmianom struktury organizacyjnej Izby.
Wa¿ne dla funkcjonowania Izby, chocia¿ nie tak
licznie podejmowane przez prasê, by³y sejmowe inicjatywy dotycz¹ce NIK. Pisano m.in. o poselskim
projekcie nowelizacji ustawy o NIK, nak³adaj¹cym

na Radê Ministrów obowi¹zek zajmowania stanowiska wobec sk³adanych przez Izbê wniosków de
lege ferenda.
Tradycyjnie ju¿, najwiêksz¹ uwagê mediów przykuwa³y prezentowane publicznie wyniki przeprowadzonych kontroli. W ubieg³ym roku z najwiêkszym oddwiêkiem w prasie spotka³y siê kontrole dotycz¹ce
dzia³alnoci s³u¿by zdrowia. Tematyce tej powiêcono 126 artyku³ów.
Analiza wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r.
zosta³a omówiona w 66 materia³ach. Szczególne zainteresowanie prasy towarzyszy³o finansom resortu
zdrowia. W 18 artyku³ach informowano o negatywnej
ocenie wykonania bud¿etu resortu, a zw³aszcza nadmiernych wydatkach ponoszonych na umowy zlecenia i umowy o dzie³o.
Przedmiotem licznych doniesieñ prasowych by³y
zjawiska korupcjogenne w Ministerstwie Obrony Narodowej - zwi¹zane z udzielaniem zamówieñ publicznych. Próby powo³ywania siê osób odpowiedzialnych
za powsta³e nieprawid³owoci na formu³owane wczeniej przez NIK pozytywne oceny dotycz¹ce gospodarowania rodkami finansowymi przez MON spowodowa³y reakcjê Izby, która przypomnia³a wyniki poprzednich kontroli wskazuj¹cych na uporczywe naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
w w wielu jednostkach tego resortu.
Nieprawid³owoci i mo¿liwoæ korupcji w resorcie
³¹cznoci by³y tematem 84 artyku³ów. Media, opisuj¹c zarzuty NIK wobec Ministerstwa £¹cznoci, najczêciej podnosi³y sprawy tolerowania przez Ministerstwo nadu¿yæ w Pañstwowej Agencji Radiokomunikacji, umacniania monopolu Telekomunikacji Polskiej SA
i nieprawid³owoci w przetargu na telefoniê komórkow¹ UMTS.
Ustalenia kontroli dzia³alnoci urzêdów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaleg³oci podatkowych by³y relacjonowane w 72 publikacjach. Do du¿ego zainteresowania tym tematem niew¹tpliwie przyczyni³y siê wypowiedzi ministra finansów kwestionuj¹cego oceny Izby, w szczególnoci
sposób obliczenia przez NIK zaleg³oci podatkowych.
Uwagi dotycz¹ce nierzetelnoci w prezentowaniu wyników kontroli potraktowano bardzo powa¿nie - Prezes NIK broni³ dokonanych ustaleñ kontroli, zarówno
wykazuj¹c prawdziwoæ przedstawionych danych, jak
te¿ zwracaj¹c uwagê na fakt nieskorzystania przez

ministra z przys³uguj¹cego mu trybu odwo³awczego.
Prezes NIK zaproponowa³ tak¿e publiczn¹ debatê,
w której obie strony konfliktu mog³yby przedstawiæ
swoje racje. Media w wiêkszoci nie podziela³y stanowiska ministra.
¯ywe zainteresowanie mediów wzbudzi³y wyniki
kontroli towarzystw budownictwa spo³ecznego (66
materia³ów prasowych). Trudna sytuacja mieszkaniowa wielu rodzin o ni¿szych dochodach sprawi³a,
¿e w ka¿dym miesi¹cu prasa powraca³a do tego tematu. Media podziela³y ocenê Izby, ¿e mieszkania budowane przez towarzystwa nie by³y dostêpne dla osób
skromnie uposa¿onych, za kryteria ich przydzia³u by³y
co najmniej niejasne.
Kontrola prawid³owoci korzystania z us³ug doradczych i eksperckich przez organy administracji rz¹dowej by³a tematem 36 publikacji. W wiêkszoci materia³ów szczególnie eksponowano dwie kwestie: powszechnoæ wystêpowania zjawiska zlecania tych¿e
us³ug, których przedmiot niejednokrotnie pozostawa³
w zakresie obowi¹zków pracowników danego urzêdu
oraz fakt, ¿e czêstokroæ skomplikowane analizy, opinie prawne, a nawet projekty aktów normatywnych
zlecano osobom o niewielkim dowiadczeniu, w tym
studentom.
Uwagê rodków masowego przekazu skupi³a równie¿ kontrola budowy autostrad (23 publikacje). Prasa rozwija³a w¹tek nieprawid³owoci pope³nionych
podczas budowy autostrady A4 na odcinku z Wroc³awia do Gliwic oraz informowa³a o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury o pope³nieniu przestêpstwa
zwi¹zanego z realizacj¹ tej inwestycji.
Sporód innych kontroli przeprowadzonych
w 2001 r., du¿e zainteresowanie prasy wzbudzi³y: prywatyzacja PZU (49), skup zbó¿ i miêsa przez Agencjê rynku Rolnego (45 publikacji), funkcjonowanie systemu po¿yczek i kredytów studenckich (24), skutki
nowelizacji ustawy  Karta Nauczyciela (23).
Analiza materia³ów prasowych wskazuje na zró¿nicowany sposób omawiania wyników kontroli przez
dziennikarzy prasy ogólnopolskiej i lokalnej. W prasie
centralnej najczêciej w sposób ogólny relacjonowane s¹ ustalenia, kontroli, z akcentem na mechanizm
i skalê opisywanych zjawisk. Prasa regionalna z regu³y przedstawia sytuacjê na swoim terenie, chêtnie
korzystaj¹c z form aktywnie anga¿uj¹cych odbiorców
- reporta¿u, sondy czytelniczej lub wywiadu.
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Sekcja Rzecznika Prasowego NIK zorganizowa³a
36 konferencji prasowych. Ich efektem by³y 624 artyku³y oraz liczne materia³y w radiowych i telewizyjnych
programach informacyjnych i publicystycznych.
W przypadkach niezgodnego ze stanem faktycznym
przedstawiania ustaleñ kontroli oraz wynikaj¹cych
z nich ocen, uwag i wniosków, jak te¿ sytuacjach nieuzasadnionych zarzutów kierowanych pod adresem
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Izby lub jej pracowników, konieczne by³o wystosowywanie sprostowañ. W 2001 roku ukaza³o siê ich 11.
Podobnie jak w roku poprzednim, obok wyjanieñ
dotycz¹cych okolicznoci podjêcia kontroli, w tym odpowiedzi na zarzuty kierowania siê pobudkami politycznymi w doborze tematów i jednostek objêtych kontrol¹, sprostowania odnosi³y siê do spraw zwi¹zanych
z organizacj¹ Izby oraz zagadnieñ kadrowych.
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Informacje ogólne
W 2001 r. do Izby wp³ynê³y 8393 skargi, wród nich 7745 tzw. skarg pierwotnych, które stanowi³y 88,7%
korespondencji. Pozosta³ych 948 skarg (11,3%) przes³a³y osoby, które wczeniej prowadzi³y ju¿ korespondencjê z jednostkami organizacyjnymi NIK. Ponowne kierowanie do NIK skarg spowodowane by³o przede wszystkim niew³aciwym, w odczuciu skar¿¹cych, za³atwieniem spraw przez organy, którym przekazano skargi. Czêæ
pism by³o uzupe³nieniem przes³anych wczeniejszej.
Wp³yw skarg, listów i wniosków kierowanych do Najwy¿szej Izby Kontroli, na przestrzeni ostatnich piêciu lat
zobrazowano poni¿ej.

Autorami skarg, listów i wniosków kierowanych do NIK s¹ pojedyncze osoby, cz³onkowie okrelonych spo³ecznoci (np. zak³adów pracy, wspólnot mieszkaniowych), osoby wykonuj¹ce mandat spo³eczny  pos³owie,
senatorowie i radni b¹d przedstawiciele zwi¹zków, stowarzyszeñ i instytucji.
Liczbê skarg i wniosków skierowanych do NIK w latach 2000 i 2001 ilustruje poni¿sze zestawienie.

Rodzaj skargi
Skargi indywidualne

Liczba
w2000 r.

Procentowy
wskanik
w ogólnej
liczbie skarg

liczba
skarg
w 2001 r.

Procentowy
wskanik
w ogólnej
%
liczbie skarg 2001 : 2000 r.

6293

72,7%

5815

69,3%

92,4%

skargi zbiorowe

344

4,0%

381

4,5%

110,8%

pisma skierowane przez pos³ów na Sejm R.P.

251

2,9%

139

1,7%

55,4%

33

0,4%

33

0,4%

100,0%

1583

18,3%

1752

20,9%

110,7%

147

1,7%

273

3,2%

185,7%

8651

100,0%

8393

100,0%

97,0%

Pisma skierowane przez senatorów
skargi anonimowe
Pozosta³e skargi i wnioski
(np. kierowane przez organy samorz¹dowe,
organizacje spo³eczne, radnych)

Ogó³em w NIK

W roku ubieg³ym w departamentach i delegaturach NIK przyjêto ogó³em 2057 osób zg³aszaj¹cych skargi
osobicie (w 2000 r. zg³osi³o siê 2173 interesantów). Fakt osobistego zwrócenia siê do NIK czêsto wynika³
z potrzeby uzyskania porady prawnej. Skar¿¹cy podkrelali przy tym, ¿e ich z³a sytuacja materialna nie pozwala
im ponieæ kosztów honorariów kancelarii adwokackich.
Wp³yw korespondencji skargowej skierowanej do NIK w 2001 r.  w podziale na poszczególne województwa  przedstawia poni¿sza tabela.
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Liczba
skarg 2000 r.
3

Liczba
skarg 2001 r.
4

Udzia³
procentowy
2001 r./ 2000 r.
5

Lp.
1

Województwo
2

1

mazowieckie

1632

1674

102,6%

2

dolnol¹skie

907

920

101,4%

3

kujawsko-pomorskie

379

360

94,9%

4

lubelskie

460

434

94,3%

5

lubuskie

268

234

87,3%

6

³ódzkie

415

391

92,2%

7

ma³opolskie

719

556

77,3%

8

opolskie

267

270

101,1%

9

podkarpackie

365

200

54,8%

10

podlaskie

286

349

122,0%

11

pomorskie

359

407

113,4%

12

l¹skie

919

889

96,7%

13

wiêtokrzyskie

310

397

128,1%

14

warmiñsko-mazurskie

260

240

92,3%

15

wielkopolskie

555

474

85,4%

16

zachodniopomorskie

415

442

106,5%

Problematyka skarg, listów i wniosków
Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniejsze by³y skargi, listy i wnioski dotycz¹ce szeroko pojêtych
nadu¿yæ gospodarczych i finansowych, marnotrawstwa mienia spo³ecznego, jak równie¿ nielegalnych 
w odczuciu ich autorów  dochodów osób fizycznych. W roku 2001 do tej grupy zakwalifikowano 2439 pism, tj.
29,1% ogólnej liczby skarg skierowanych w tym okresie do Najwy¿szej Izby Kontroli. W porównaniu z 2000 r.
odnotowano 8% wzrost liczby tego rodzaju skarg.
W skargach informuj¹cych o nadu¿yciach gospodarczych i finansowych dominowa³y sprawy dotycz¹ce dzia³alnoci przedsiêbiorstw i zak³adów przemys³owych. Wskazywano m.in. nadmiern¹ dba³oæ kierownictwa zak³adów o w³asne interesy, wyprzeda¿ przez przedsiêbiorstwa pañstwowe rodków trwa³ych i materia³ów po zani¿onych cenach, a tak¿e takie zjawiska, jak ³apownictwo, korupcja, nepotyzm i protekcjonizm. Znaczny udzia³ w tej
grupie mia³a równie¿ korespondencja, w której sygnalizowano wystêpowanie niegospodarnoci i nadu¿yæ w placówkach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia i pomoc¹ spo³eczn¹, w tym nieprawid³owe wykorzystywanie dotacji
bud¿etowych, ³apownictwo oraz korupcjê wród pracowników tych placówek. W pozosta³ych skargach tej grupy
wskazywano m.in. na nadu¿ycia wystêpuj¹ce w dzia³alnoci placówek handlowo-us³ugowych, polegaj¹ce g³ównie na niew³aciwym wywi¹zywaniu siê z zobowi¹zañ podatkowych, oraz instytucji celnych i finansowych, przede
wszystkim  nieuzasadnion¹ uznaniowoæ w wydawaniu ró¿nego rodzaju koncesji, pozwoleñ i zezwoleñ. Skargi dotyczy³y równie¿ funkcjonowania placówek naukowych, kulturalnych, szkolnictwa, jednostek zwi¹zanych
z rolnictwem, lenictwem i ochron¹ rodowiska, a tak¿e z gospodark¹ komunaln¹ i przestrzenn¹.
Nastêpn¹ grupê stanowi³y pisma zawieraj¹ce krytykê funkcjonowania organów i urzêdów administracji
rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego  1938 skarg (23% ogó³u). W porównaniu z 2000 r. odnotowano istotny
wzrost skarg dotycz¹cych tej problematyki. W pismach odnosz¹cych siê do funkcjonowania administracji rz¹dowej najczêciej opisywano nieprawid³owoci w zakresie procesów decyzyjnych, w tym przewlek³oæ prowadzonych postêpowañ administracyjnych, opiesza³oæ w przekazywaniu akt do NSA w zwi¹zku z zaskar¿eniem decyzji, jak równie¿ niewykonywanie wyroków NSA.
Listy i skargi dotycz¹ce administracji samorz¹dowej koncentrowa³y siê wokó³ nieprawid³owoci zarówno
w funkcjonowaniu organów samorz¹du terytorialnego, jak i pracy samych urzêdów. Informowano w szczególnoci o nieprawid³owociach w gospodarce finansowej gmin, nietrafnym wyborze priorytetów w wydatkowaniu
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funduszy gminnych, nadmiernym wydatkowaniu kwot na cele reprezentacyjne, braku kompetencji wyra¿aj¹cym
siê wadliwoci¹ podejmowanych decyzji, wykorzystywaniu stanowisk dla osi¹gania osobistych korzyci, nieprzestrzeganiu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Analiza zagadnieñ opisywanych w pismach zakwalifikowanych do omawianej kategorii wskazuje, ¿e podobnie jak to mia³o miejsce w latach poprzednich, najwiêcej nieprawid³owoci wyst¹pi³o w budownictwie, gospodarce komunalnej i mieszkaniowej
Problemy wynikaj¹ce z niew³aciwego gospodarowania lokalami przedstawiono w 790. skargach, listach
i wnioskach (9,4% ogó³u). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba skarg z tego zakresu wzros³a o 8%.
W odniesieniu do lokali spó³dzielczych wskazywano m.in. na nieprawid³owoci w rozliczeniach finansowych
pomiêdzy zarz¹dami spó³dzielni a cz³onkami spó³dzielni, jak te¿ niewykorzystywanie przez rady nadzorcze uprawnieñ kontrolnych wobec dzia³añ zarz¹dów.
Przedmiotem korespondencji skargowej w sprawach lokali komunalnych by³y najczêciej zagadnienia zwi¹zane z prowadzon¹ przez zarz¹dy gmin polityk¹ gospodarowania zasobami komunalnymi oraz sprawowaniem
zarz¹du nieruchomociami przez podleg³e gminom jednostki organizacyjne. Zarzuty stawiane tym jednostkom
dotyczy³y g³ównie wysokoci kosztów z tytu³u administrowania nieruchomociami, uniemo¿liwiania w³acicielom lokali wgl¹du w dokumentacjê ksiêgow¹, niezgodnego z prawem prowadzenia rachunkowoci, w tym niesporz¹dzania sprawozdañ finansowych.
Nieprawid³owoci wskazywane w korespondencji dotycz¹cej gospodarowania lokalami zak³adowymi zwi¹zane by³y najczêciej z wysokoci¹ wiadczeñ i op³at czynszowych, zasadami wykupu tego rodzaju lokali, a tak¿e
budz¹cym w¹tpliwoci b¹d sprzeciw przekazywaniem lokali zak³adowych innym podmiotom.
Skargi na gospodarowanie lokalami pozostaj¹cymi w administracji specjalnej odnosi³y siê g³ównie do zasobów lokalowych zarz¹dzanych przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹. Najczêciej powtarzaj¹ce siê zarzuty
dotyczy³y sposobu przydzielania kwater oraz nieprawid³owego rozliczania przy ich zwalnianiu, zaniechania przegl¹dów technicznych budynków, niezapewnienia odpowiednich rodków finansowych na remonty.
Problemy wynikaj¹ce ze stosunku pracy by³y przedmiotem 519 skarg i listów (6,2%).W porównaniu z 2000 r.
odnotowano ponad 8% spadek liczby pism o tej problematyce. Najczêciej opisywano w nich przypadki nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, m.in. w zakresie odpraw pieniê¿nych nale¿nych
w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê, bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wskazywano równie¿ na praktyki
zani¿ania wysokoci sk³adek odprowadzanych do ZUS oraz nieprzestrzegania przez pracodawców prawomocnych orzeczeñ s¹dowych.
Funkcjonowanie systemu emerytalno-rentowego, ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej by³o przedmiotem 476 pism (5,7% ogólnej liczby skarg). W porównaniu z 2000 r. nast¹pi³ ponad 40% spadek tego rodzaju
pism. Ich specyfik¹ by³a natomiast wiêksza liczba zarzutów wystêpuj¹cych w jednej skardze.
W korespondencji skargowej dotycz¹cej funkcjonowania s³u¿by zdrowia krytyce poddawano najczêciej
jakoæ wiadczonych us³ug medycznych, sposób zawierania z kasami chorych umów o udzielanie wiadczeñ
zdrowotnych, tryb przeprowadzania przetargów na dostawy sprzêtu medycznego, nadmierne i nieuzasadnione
zró¿nicowanie wynagrodzeñ kierownictwa i personelu lekarskiego zak³adów opieki zdrowotnej. Wskazywano
równie¿ na nieprawid³owoci powstaj¹ce na styku tych jednostek ze stowarzyszeniami i fundacjami, wykorzystuj¹cymi maj¹tek jednostek pañstwowych.
Wród skarg na ZUS i KRUS najczêciej poruszanymi problemami by³y zbyt niskie, zdaniem autorów, wysokoci pobieranych emerytur i rent, tryb ich przyznawania, przewlek³e za³atwianie spraw emerytalno-rentowych,
liberalne orzekanie o inwalidztwie przez lekarzy orzeczników ZUS  lub odwrotnie  szczególne trudnoci w uzyskaniu podwy¿szenia grupy inwalidztwa.
W skargach zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ opiek¹ spo³eczn¹ najczêciej pojawia³y siê sygna³y o niew³aciwym gospodarowaniu przez gminy funduszami przeznaczonymi na pomoc spo³eczn¹, nieprawid³owociach
w pracy miejskich i gminnych orodków pomocy spo³ecznej w obs³ugiwaniu interesantów, m.in. przydzielaniu
okresowych zasi³ków po znajomoci  przy równoczesnym odmawianiu pomocy osobom potrzebuj¹cym. Skar-
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¿ono siê na zbyt niski standard us³ug wiadczonych w domach pomocy spo³ecznej, nienale¿yt¹ opiekê, niew³aciwy stosunek pracowników tych placówek do pensjonariuszy.
Korespondencja skargowa dotycz¹ca spraw kombatanckich zawiera³a g³ównie problemy zwi¹zane z przewlek³oci¹ postêpowañ o odszkodowania za pracê przymusow¹ w III Rzeszy ze strony Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, w tym z opónieniami w wyp³atach nale¿nych wiadczeñ.
Funkcjonowanie systemu finansowego by³o przedmiotem 376 skarg, listów i wniosków (4,5% ogólnej
liczby skarg). W 2000 roku pisma o tej problematyce stanowi³y 4% ca³oci korespondencji skargowej. W szczególnoci krytyce poddawano funkcjonowanie banków prywatnych, przede wszystkim prowadzon¹ przez nie
politykê kredytow¹, uznaj¹c j¹ za zbyt liberaln¹ w stosunku do znajomych kierownictwa tych instytucji (problem ten dotyczy³ g³ównie banków spó³dzielczych). Opisywano przypadki trudnoci w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych, co w opinii skar¿¹cych hamuje rozwój drobnej przedsiêbiorczoci. Kwestionowano tak¿e prawid³owoæ naliczania odsetek  zarówno od kredytów bankowych, jak te¿ depozytów. Skar¿ono siê te¿ na obs³ugê
ksi¹¿eczek mieszkaniowych i obliczanie premii gwarancyjnych, a tak¿e na tryb egzekucji prowadzonych w stosunku do osób zalegaj¹cych ze sp³at¹ zobowi¹zañ, postêpowanie banków w stosunku do porêczycieli kredytów, nieprawid³owoci zwi¹zane z funkcjonowaniem kart p³atniczych. Do tej grupy skarg zakwalifikowano równie¿ problematykê funkcjonowania parabanków, przede wszystkim w aspekcie ich wiarygodnoci.
Zastrze¿enia dotycz¹ce dzia³alnoci organów skarbowych odnosi³y siê zw³aszcza do systemu kontroli skarbowej, w tym decyzji podejmowanych w wyniku przeprowadzanych kontroli, czêsto uchylanych nastêpnie w postêpowaniu odwo³awczym. Poruszano tak¿e zagadnienia wynikaj¹ce z nieprawid³owego naliczania podatków
przez urzêdy skarbowe, niew³aciwego wywi¹zywania siê z obowi¹zku podatkowego. Informowano te¿ o nadu¿ywaniu systemu ulg i umorzeñ w stosunku do okrelonych podmiotów gospodarczych. Podobnie jak w latach
poprzednich, zarzuty takie zawiera³y przede wszystkim skargi anonimowe.
Nowym problemem, który pojawi³ siê w kierowanych do NIK skargach z zakresu funkcjonowania systemu
finansowego, by³o kwestionowanie prawid³owoci dzia³añ podejmowanych przez firmy porednicz¹ce w systemach finansowania wzajemnego  np. na rynku samochodowym.
Nieprawid³owoci wystêpuj¹ce w transporcie i ³¹cznoci by³y przedmiotem 357 skarg (4,2%). Analiza wp³ywu
korespondencji z zakresu tej problematyki w ostatnich latach wskazuje na tendencjê spadkow¹.
W grupie tej nadal znaczny udzia³ mia³a korespondencja zawieraj¹ca krytyczne uwagi pod adresem Telekomunikacji Polskiej SA (17% w tej grupie). Podobnie jak w latach ubieg³ych, TP SA zarzucano wykorzystywanie
pozycji monopolistycznej. Krytyce poddawano zarówno sposób naliczania op³at za us³ugi telekomunikacyjne,
jak równie¿ nierzetelne  zdaniem skar¿¹cych  rozpatrywanie przez zak³ady telekomunikacyjne w terenie i dyrekcje okrêgowe wnoszonych skarg i reklamacji.
Ponad 6% skarg zawiera³o krytyczne uwagi na temat funkcjonowania Przedsiêbiorstwa U¿ytecznoci Publicznej Poczta Polska. Skar¿ono siê g³ównie na nieterminowe przesy³anie wnoszonych op³at i przesy³ek pocztowych.
W pismach dotycz¹cych problematyki transportowej kwestionowano przede wszystkim prawid³owoæ przydzielania koncesji na przewozy towarowo-osobowe, wskazywano na protekcjonizm wyra¿aj¹cy siê w preferowaniu wybranych firm spedycyjnych.
W porównaniu z 2000 r. o ponad 36% zmniejszy³a siê korespondencja skargowa, której przedmiotem by³y
przekszta³cenia w³asnociowe (192 skargi, tj. 2,3% ogó³u skarg). Zaznaczyæ jednak nale¿y, ¿e znaczna czêæ
skarg opisanych w innych grupach problemowych (nadu¿ycia, sprawy pracownicze) mia³a swoje ród³o w dokonuj¹cych siê przekszta³ceniach w³asnociowych. Dodaæ równie¿ trzeba, ¿e w przeciwieñstwie do poprzednich
grup problemowych, w których autorami skarg by³y g³ównie osoby indywidualne, skargi z zakresu przekszta³ceñ
w³asnociowych kierowane by³y przede wszystkim przez grupy pracowników prywatyzowanych przedsiêbiorstw,
organy samorz¹du pracowniczego oraz organizacje zwi¹zkowe.
Wród skarg dotycz¹cych prywatyzacji, podobnie jak w roku poprzednim, najwiêcej uwag kierowano pod
adresem organów nadzoruj¹cych proces przekszta³ceñ przedsiêbiorstw. Formu³owane zarzuty dotyczy³y g³ównie nietrafnego wyboru cie¿ki prywatyzacyjnej, trybu wyceny przedsiêbiorstw przez firmy doradcze, nadu¿yæ
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finansowych i niegospodarnoci, zani¿ania wartoci mienia prywatyzowanych przedsiêbiorstw i jego sprzeda¿y
z naruszeniem przepisów prawa, problemów zwi¹zanych z przydzielaniem pracownikom prywatyzowanych
przedsiêbiorstw akcji na zasadach preferencyjnych, pe³nienia przez te same osoby funkcji kierowniczych w przedsiêbiorstwie pañstwowym i nowo powsta³ej spó³ce, niedotrzymywania przez w³adze spó³ek umów w zakresie
warunków pracy i p³acy.
Wród g³ównych grup problemowych, sygna³y o niew³aciwym gospodarowaniu ziemi¹  177 skarg  stanowi³y 2% ca³ej korespondencji skargowej. Udzia³ procentowy tej problematyki w latach 20002001 pozostawa³ na
podobnym poziomie. Skargi te wskazywa³y przede wszystkim na naruszanie ustaw o ochronie gruntów rolnych
i lenych, ochronie rodowiska oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Sposób postêpowania z korespondencj¹ skargow¹
i zasadnoæ skarg
W zale¿noci od rodzaju i treci skarg NIK stosowa³a ró¿ne sposoby ich za³atwiania. W toku kontroli i w wyniku czynnoci o charakterze wyjaniaj¹cym zbadano zasadnoæ 425 skarg (w tym w wyniku kontroli zbadano
295 skarg). Dalszych 165 skarg zakwalifikowano do zbadania w terminach póniejszych. Efektem finansowym
kontroli skargowych przeprowadzonych w 2001 r. by³o ujawnienie wydatków z naruszeniem prawa, uszczupleñ
w dochodach oraz innych nieprawid³owoci finansowych na ³¹czn¹ kwotê 176,8 mln z³. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych kontroli bêd¹cych nastêpstwem przes³anych do NIK skarg, skierowano 18 zawiadomieñ do organów cigania.
Skargi, co do których nie by³o mo¿liwoci zbadania zasadnoci zawartych w nich zarzutów lub dotycz¹ce
sfer podlegaj¹cych kontroli innych organów kontrolnych, przekazywane by³y do organów i instytucji w³aciwych
do ich merytorycznego za³atwienia. Nale¿a³y do nich w szczególnoci: organy kontroli skarbowej, Pañstwowa
Inspekcja Pracy, Pañstwowa Inspekcja Handlowa, regionalne izby obrachunkowe, spó³dzielcze zwi¹zki rewizyjne, rzecznicy praw (konsumenckich, pacjenta, obywatelskich itp.), urzêdy nadzoru w zakresie spraw zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi, zdrowotnych. W ten sposób w 2001 r. za³atwiono 2122 skargi i listy
(25,3% korespondencji skargowej). Jeli NIK nie otrzyma³a informacji na temat ostatecznego sposobu za³atwienia przekazanych skarg, wystêpowa³a z pismami monituj¹cymi do jednostek, którym skargi zosta³y przes³ane.
W 2001 roku NIK wystosowa³a 254 takie monity (11,9% skarg przekazanych).
W sytuacjach gdy charakter zawartych w skargach zarzutów nie kwalifikowa³ ich do przekazania innym
organom lub zbadania w ramach uprawnieñ NIK, udzielano skar¿¹cym wyjanieñ, które mog³y byæ pomocne
przy za³atwianiu przedstawionych przez nich spraw. W ten sposób w 2001 r. za³atwiono 2471 skarg i listów
(ponad 29% ogólnej liczby skarg). Ponadto, 50 skarg NIK przekaza³a do zbadania organom cigania uznaj¹c,
¿e opisane w nich fakty wskazuj¹ na mo¿liwoæ pope³nienia przestêpstwa.
Innym sposobem wykorzystania sygna³ów zawartych w skargach kierowanych do NIK jest sporz¹dzanie
przekrojowych analiz, które stanowi¹ ród³o informacji przy planowaniu tematyki kontroli przewidzianych do
realizacji w przysz³oci, jak równie¿ maj¹ wp³yw na typowanie podmiotów, które mog¹ b¹d powinny byæ objête
badaniami kontrolnymi.
Na tym samym poziomie jak w roku ubieg³ym utrzymywa³a siê liczba skarg, których zasadnoæ potwierdzona zosta³a w wyniku kontroli NIK. Sporód zbadanych przez Izbê i inne organy 1043 pism skargowych, ich
zasadnoæ stwierdzono w odniesieniu do 412 (39,5% skarg zbadanych), natomiast zarzuty zawarte w 631 pismach skargowych okaza³y siê nieuzasadnione (60,5% skarg zbadanych). W roku poprzednim skargi zasadne
stanowi³y 39,2% liczby skarg zbadanych, natomiast nieuzasadnione 60,7%.
Problematyka korespondencji skargowej kierowanej do Najwy¿szej Izby Kontroli jest stale analizowana i stanowi dla jednostek organizacyjnych NIK ród³o wiedzy przy planowaniu tematów oraz opracowywaniu programów kontroli.
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Wymogi Unii Europejskiej
dotycz¹ce kontroli
zewnêtrznej
Wraz z przysz³ym cz³onkostwem w Unii Europejskiej, kraje kandyduj¹ce zacznie obowi¹zywaæ
porz¹dek prawny, jaki wynika z acquis communautaire. Choæ acquis communautaire nie okrela zasad kontroli zewnêtrznej w krajach cz³onkowskich,
to jednak sformu³owane przez Radê Europejsk¹ na
posiedzeniu w Kopenhadze w 1993 r. warunki, jakim musz¹ odpowiadaæ kraje kandyduj¹ce - rzeczywiste funkcjonowanie gospodarki rynkowej oraz
instytucji gwarantuj¹cych demokracjê i rz¹dy prawa, a tak¿e zdolnoæ do podjêcia obowi¹zków wynikaj¹cych z cz³onkostwa - prowadz¹ do koniecznoci dzia³ania nale¿ycie zorganizowanych i wyposa¿onych w odpowiednie kompetencje najwy¿szych
organów kontroli. Równie¿ Traktat o utworzeniu
Wspólnoty Europejskiej (w brzmieniu ustalonym
przez Traktat Amsterdamski) porednio wymaga,
aby takie instytucje istnia³y oraz by³y w stanie wspó³pracowaæ z Europejskim Trybuna³em Obrachunkowym. Obowi¹zek zapewnienia odpowiedniej kontroli sektora publicznego wynika te¿ z ogólnych
standardów zarz¹dzania rodkami unijnymi i zasobami w³asnymi, zarówno w pañstwach cz³onkowskich, jak i kandyduj¹cych.
W obliczu zadañ wynikaj¹cych z przysz³ego
cz³onkostwa w UE, najwy¿sze organy kontroli krajów kandyduj¹cych wypracowa³y wspóln¹ deklaracjê zawart¹ w Zaleceniach w sprawie funkcjonowania najwy¿szych organów kontroli w kontekcie integracji europejskiej, zaakceptowanych przez prezesów najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej i Wschodniej podczas spotkania
w Pradze w dniach 25  26 padziernika 1999 r. 1/.
W deklaracji tej wskazano na du¿e znaczenie, dla
przysz³ego cz³onkostwa w Unii Europejskiej, stosowania przez najwy¿sze organy kontroli krajów kan-

dyduj¹cych uznanych miêdzynarodowych standardów kontroli. W odniesieniu do metodyki kontroli
stwierdzono: Najwy¿sze organy kontroli powinny,
bior¹c pod uwagê dowiadczenia swego kraju, formalnie przyj¹æ, og³osiæ i upowszechniaæ za³o¿enia
i standardy kontroli odpowiadaj¹ce Standardom
kontroli INTOSAI 2/, Europejskim wytycznym stosowania Standardów kontroli INTOSAI 3/ oraz wszelkim innym standardom kontroli sektora publicznego
wydanym przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Ksiêgowych (IFAC) i stosowanym w UE. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakoci i fachowoci prac
kontrolnych, standardy kontroli powinny byæ stosowane w dzia³alnoci najwy¿szych organów kontroli
w sposób konsekwentny i wiarygodny. Aby zapewniæ osi¹ganie standardów i ich stosowanie w praktyce, najwy¿sze organy kontroli powinny opracowaæ
podrêczniki kontroli oraz szczegó³owe instrukcje
postêpowania (zalecenie nr 6).
W dalszych sugestiach tego zalecenia dodano, ¿e
przygotowanie ca³ociowego podrêcznika kontroli jest
du¿ym zadaniem i mo¿e trwaæ kilka lat. Zaproponowano wiêc rozpoczêcie prac nad podrêcznikiem od
opracowywania instrukcji dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ, które nastêpnie z³o¿¹ siê na ten dokument.
Standardy, o których mowa w cytowanym zaleceniu, ró¿ni¹ siê zarówno pod wzglêdem zakresu kontroli, jak te¿ stopnia szczegó³owoci. U podstaw ich
opracowania leg³a jednak ta sama myl przewodnia 
koniecznoæ zapewnienia niezale¿noci, obiektywi2/

Standardy kontroli wydane przez Komisjê Standardów

Kontroli Miêdzynarodowej Organizacji Najwy¿szych Organów Kontroli.
3/

Europejskie wytyczne stosowania Standardów kontro-

li INTOSAI opracowa³a w latach 1991-1998 grupa robocza z³o¿ona z przedstawicieli najwy¿szych organów kontroli: Danii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i W³och, dzia³aj¹cych pod przewodnictwem Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, jako zbiór zaleceñ
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Prace te zapocz¹tkowano w marcu 1998 r. w Warsza-

w sprawie procedury i metod kontroli. Na spotkaniu Ko-

wie na spotkaniu prezesów najwy¿szych organów kon-

mitetu Kontaktowego Prezesów w paŸdzierniku 1998 r.

troli 12 krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej oraz Euro-

w Luksemburgu prezesi najwy¿szych organów kontroli

pejskiego Trybuna³u Obrachunkowego, na którym pod-

krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Trybuna³u Obra-

jêto decyzjê o rozpoczêciu wspó³pracy w przystosowy-

chunkowego przyjêli Wytyczne do wiadomoœci, zwraca-

waniu swoich krajów do cz³onkostwa w UE.

j¹c siê o ich wykorzystanie.
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zmu, porównywalnoci oraz profesjonalizmu kontroli
pañstwowej. Chocia¿ wymienione standardy nie maj¹
charakteru obligatoryjnego, odzwierciedlaj¹ konsensus w zakresie prowadzenia dzia³alnoci kontrolnej na
najwy¿szym poziomie.
Ustawa o Najwy¿szej Izbie Kontroli szeroko reguluje postêpowanie kontrolne, powiêcaj¹c mu rozdzia³
3 (art. art. 27 - 65), zobowi¹zuj¹c Prezesa NIK do okrelenia  w drodze zarz¹dzenia  zadañ pracowników
nadzoruj¹cych i wykonuj¹cych czynnoci kontrolne
oraz szczegó³owego okrelenia zasad przygotowywania kontroli, dokumentowania poszczególnych czynnoci kontrolnych, sporz¹dzania protoko³u kontroli, wyst¹pienia pokontrolnego i informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli, a tak¿e prowadzenia postêpowania w sprawie rozpatrywania zastrze¿eñ 4/.
W konsekwencji podstawowe za³o¿enia metodyki
kontroli NIK wynikaj¹ wprost z ustawy i wydanego na
jej podstawie zarz¹dzenia. Dalsze zalecenia dotycz¹ce metodyki kontroli wynikaj¹ z zarz¹dzeñ i pism okólnych Prezesa NIK. Dla ujednolicenia praktyki kontrolnej du¿e znaczenie ma tak¿e regularne publikowanie
w Biuletynie Informacyjnym uchwa³ podejmowanych
w sprawie zastrze¿eñ zg³aszanych do ocen, uwag
i wniosków zawartych w wyst¹pieniach pokontrolnych.
Szczegó³owe elementy metodyki kontroli s¹ przedmiotem szkolenia w ramach aplikacji kontrolerskiej,
któr¹ kontrolerzy musz¹ ukoñczyæ w okresie pierwszych trzech lat pracy w NIK. Na postêpowanie kontrolne, w tym na kwestie procedury i metodyki kontroli
przeznacza siê 180 godz. zajêæ, tj. ok. 60% czasu przeznaczonego na szkolenie. Skonkretyzowane wskazówki metodyczne, odnosz¹ce siê do konkretnych
kontroli, zamieszczane s¹ w ka¿dym programie kontroli, rozpatrywanym przez kierownictwo Izby i zatwierdzanym przez Prezesa NIK.
Przyjête w Izbie rozwi¹zania prawne oraz metodyka kontroli stanowi³y wzorzec dla innych organów
kontroli pañstwowej w Polsce. Rozwi¹zania stosowane w NIK prezentowane by³y równie¿ na forum
miêdzynarodowym, w pracach miêdzynarodowych
organizacji skupiaj¹cych najwy¿sze organy kontroli,
a tak¿e w ramach wspó³pracy instytucji kontrolnych
krajów Europy rodkowej i Wschodniej oraz Euro-

pejskiego Trybuna³u Obrachunkowego  w kontekcie integracji europejskiej. (patrz str. 38 - 42)
W opinii przedstawicieli organów kontroli krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej, którzy z inicjatywy
Najwy¿szej Izby Kontroli przeprowadzili przegl¹d partnerski dzia³alnoci Izby, NIK generalnie spe³nia za³o¿enia i wymagania okrelone w Standardach kontroli
INTOSAI oraz Europejskich wytycznych. Eksperci
zwrócili tak¿e uwagê na wa¿n¹ rolê NIK w rozliczaniu
organów publicznych oraz wysoki poziom wykonania
zadañ. Sformu³owane zosta³y jednoczenie zalecenia
w sprawie rozwoju metodyki kontroli, które maj¹ prowadziæ do poprawy jakoci i zwiêkszenia wydajnoci
pracy NIK.
Równie¿ z analiz dokonanych w NIK wynika, ¿e
Polska realizuje miêdzynarodowe standardy dotycz¹ce statusu prawnego najwy¿szego organu kontroli 5/.
Na przestrzeni ponad 80 lat funkcjonowania Izby
ukszta³towane zosta³y zarówno normatywne zasady
postêpowania kontrolnego, jak te¿ stale doskonalona
by³a metodyka kontroli 6/.
Proces integracji z UE stawia przed NIK kolejne
wyzwania, w szczególnoci dotycz¹ce dalszego doskonalenia metodyki kontroli. W 1999 r. SIGMA 7/ opracowa³a dokument oceniaj¹cy funkcjonowanie NIK pt.
Kontrola zewnêtrzna sektora publicznego w Polsce,
a na prze³omie 2000 i 2001 r. na zaproszenie Prezesa NIK dokonany zosta³ przez ekspertów SIGMA prze5/

Status prawny NIK w œwietle Konstytucji RP i standar-

dów UE by³ tematem seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK w dniu 17 kwietnia 2002 r. Materia³y z seminarium opublikowane zosta³y w specjalnym numerze Kontroli Pañstwowej (Nr 2/2002, wydanym w maju 2002 r.).
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Metodyka kontroli okreœlana jest jako zbiór zaleceñ

dotycz¹cych sposobów postêpowania pracowników
wykonuj¹cych i nadzoruj¹cych czynnoœci kontrolne oraz
kierownictwa NIK, które najbardziej skutecznie prowadz¹ do osi¹gniêcia celu kontroli; stosowanie odpowiedniej metodyki powinno zarazem gwarantowaæ uzyskanie jednakowych rezultatów przez ró¿nych kontrolerów
przy takim samym stanie faktycznym, zapewniaj¹c
obiektywnoœæ i porównywalnoœæ wyników kontroli.
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SIGMA – wspólny program Organizacji Wspó³pracy

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Unii Europejskiej dla
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Zarz¹dzenie Prezesa NIK z dnia 1 marca 1995 r. w spra-

wie postêpowania kontrolnego (M.P. Nr 17, poz. 211).

$

wspierania dzia³añ krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej na rzecz reform administracji publicznej.

gl¹d partnerski, w którym m.in. wskazano na potrzeb¹ dalszego doskonalenia przez Izbê metodyki kontroli.
Równie¿ Sejm RP zwróci³ uwagê na koniecznoæ
unowoczenienia pracy Najwy¿szej Izby Kontroli,
w tym przyjêcia ca³ociowej strategii dzia³ania Izby 8/.

Zalecenia wynikaj¹ce
z przegl¹du partnerskiego
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu
1997 r. w Luksemburgu ustalono, ¿e Komisja Europejska bêdzie sporz¹dzaæ okresowe raporty oceniaj¹ce
postêp ka¿dego z krajów kandyduj¹cych zgodnie
z kryteriami przyjêtymi w Kopenhadze.
W marcu 1999 r. w³aciwa dyrekcja generalna Komisji Europejskiej postanowi³a o dokonaniu szczegó³owej oceny obszaru kontroli zewnêtrznej w krajach kandyduj¹cych, powierzaj¹c to zadanie SIGMA. W Polsce
eksperci SIGMA sporz¹dzili dwa opracowania:
1. W 1999 r., na podstawie analizy podstawowych
aktów prawnych dotycz¹cych NIK oraz informacji
uzyskanych w trakcie kilkunastu spotkañ z przedstawicielami Izby i innych organów RP, opracowana zosta³a opinia w formie odpowiedzi na standardowe pytania, które by³y wykorzystywane przy
ocenie najwy¿szych organów kontroli we wszystkich krajach kandyduj¹cych. Oceniaj¹c podstawy
prawne oraz dzia³alnoæ Najwy¿szej Izby Kontroli, SIGMA udzieli³a pozytywnych odpowiedzi
na wszystkie pytania.
W sprawie metodyki kontroli stwierdzono, i¿ Najwy¿sza Izba Kontroli realizuje wiêkszoæ wymagañ Standardów kontroli INTOSAI oraz Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli INTOSAI.
2. W raporcie z przegl¹du partnerskiego z 9 marca
2001 r. podkrelono dorobek Izby jako niezale¿nej, godnej zaufania i wysoce fachowej organizacji, wskazuj¹c jednoczenie na potrzeb¹ dalszego doskonalenia metodyki kontroli NIK i formu³uj¹c w tym wzglêdzie zalecenia (priorytetowe i po¿¹dane).
8/

Uchwa³a Sejmu RP z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie

wzmocnienia kontroli pañstwowej prowadzonej przez
Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli (M.P. Nr 2, poz.10).

Do zaleceñ priorytetowych zaliczono opracowanie Strategii dzia³alnoci NIK, Standardów kontroli NIK
(z wykorzystaniem Standardów kontroli INTOSAI,
Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli INTOSAI oraz Standardów kontroli Miêdzynarodowej Federacji Ksiêgowych IFAC), wydanie podrêcznika kontroli NIK, a tak¿e usprawnienie postêpowania kontrolnego NIK m.in. w zakresie:
 stosowania ujednoliconej metodyki doboru próby
do kontroli oraz oceny istotnoci i ryzyka kontroli;
 oceny i szerszego wykorzystania w postêpowaniu
kontrolnym NIK systemów kontroli wewnêtrznej
oraz dzia³aj¹cych w administracji publicznej organów kontroli, rewizji i inspekcji;
 dokonania podzia³u kontroli NIK na kontrole prawid³owoci (finansowe), przy czym najwy¿szy priorytet nale¿a³oby nadaæ tzw. kontrolom powiadczaj¹cym, oraz na kontrole wykonania zadañ 
wykonywane w miarê posiadanych rodków;
 ograniczenia siê, w raportach przekazywanych do
Sejmu RP, do spraw, które rzeczywicie wymagaj¹ uwagi parlamentu;
 wprowadzenia systemowej koncepcji oceny jakoci, polegaj¹cej na nadzorze poszczególnych
faz postêpowania kontrolnego (w ka¿dej kontroli) oraz na ocenie jakoci kontroli (dokonanej po
jej zakoñczeniu) i dokonywaniu ewentualnych
korekt zasad i metod postêpowania kontrolnego
NIK.
Do zaleceñ po¿¹danych zaliczono m.in.: opracowanie i wprowadzenie w NIK kodeksu etyki kontrolera oraz wdro¿enie kompleksowego programu
szkoleniowego dla pracowników Izby, obejmuj¹cego
problematykê przyjêtych standardów i metodyki kontroli. Zdaniem SIGMA parlamentarzyci oraz kierownictwo NIK powinno odbyæ wizyty studyjne w kilku
najwy¿szych organach kontroli tych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, które maj¹ dobrze rozwiniête systemy postêpowania parlamentarnego ze
sprawozdaniami z kontroli.
W czerwcu br. eksperci SIGMA maj¹ dokonaæ dorocznej oceny realizacji zaleceñ wynikaj¹cych z przegl¹du partnerskiego.
Zalecenia ekspertów SIGMA pokrywaj¹ siê z podjêtymi lub podejmowanymi przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli z w³asnej inicjatywy dzia³aniami na rzecz rozwoju
Izby i unowoczenienia metodyki kontroli.

%

Najwy¿sza Izba Kontroli dostosowa³a metodykê
kontroli do zaleceñ UE, wynikaj¹cych ze Standardów
kontroli INTOSAI oraz Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli INTOSAI. W ten sposób
spe³niony zosta³ najwa¿niejszy postulat sformu³owany przez SIGMA w raporcie z przegl¹du partnerskiego z dnia 9 marca 2001 r.

Doskonalenie metodyki
kontroli NIK
Najwy¿sza Izba Kontroli legitymuje siê znacz¹cym
dorobkiem w zakresie metodyki dzia³alnoci kontrolnej. Maj¹c jednoczenie wiadomoæ sta³ego postêpu w tej dziedzinie na wiecie, w Izbie trwaj¹ systematyczne prace nad doskonaleniem i rozwijaniem
technik i metod prowadzenia kontroli. Nowy impuls tym
pracom nada³ proces integracji z Uni¹ Europejsk¹, co
wi¹¿e siê z nowymi wyzwaniami dla kontroli zewnêtrznej sektora publicznego w Polsce.
Prace nad doskonaleniem metodyki kontroli NIK
prowadzone s¹ m.in. w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, zarówno na forum miêdzynarodowych organizacji zrzeszaj¹cych najwy¿sze organy kontroli, jak
te¿ w ramach kontaktów bilateralnych. Na szczególne podkrelenie zas³uguje sta³a wymiana dowiadczeñ
z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej Brytanii, Trybuna³em Obrachunkowym Austrii oraz Europejskim
Trybuna³em Obrachunkowym. Izba aktywnie uczestniczy równie¿ we wspó³pracy najwy¿szych organów
kontroli krajów Europy rodkowej i Wschodniej, kandyduj¹cych do cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
W 2001 r., po zakoñczeniu przegl¹du partnerskiego zosta³y podjête dzia³ania zwi¹zane z rozwojem
i unowoczenieniem metodyki kontroli, kontynuowane nastêpnie w 2002 r.:
1. Opracowana zosta³a Strategia Najwy¿szej Izby
Kontroli, zawieraj¹ca misjê i wizjê oraz cel i kierunki dzia³ania Izby, a tak¿e zasady i sposoby ich
realizacji.
2. Opracowane zosta³y Standardy kontroli NIK,
uwzglêdniaj¹ce Standardy kontroli INTOSAI, Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI oraz Standardy kontroli Miêdzynarodowej Federacji Ksiêgowych IFAC.
3. Opracowano podrêcznik kontroli NIK oraz czêæ
instrukcji i wytycznych metodycznych, w³¹czaj¹c
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do niego nastêpuj¹ce opracowania:
 szczegó³owe zasady przeprowadzania i dokumentowania wybranych czynnoci dowodowych w postêpowaniu kontrolnym,
 opinie dotycz¹ce procedur i zagadnieñ prawnych
zwi¹zane z postêpowaniem kontrolnym,
 metodykê doboru próby do kontroli,
 sposób opracowywania informacji o wynikach kontroli,
 zalecenia metodyczne dotycz¹ce kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹,
 wskazówki metodyczne kontroli wykonania bud¿etu pañstwa,
 ramowe za³o¿enia kontroli prywatyzacji bezporedniej,
 zasady i metodykê prowadzenia kontroli inwestycji informatycznych,
 s³owniczek terminów dotycz¹cych kontroli.
4. Zosta³y na nowo opracowane i zalecone do stosowania wzory (schematy) podstawowych dokumentów postêpowania kontrolnego NIK, takich jak:
program kontroli, protokó³ kontroli, wyst¹pienie
pokontrolne i informacja o wynikach kontroli, a tak¿e wyk³adnia kryteriów kontroli. Zosta³y one opublikowane w Biuletynie Informacyjnym.
5. Coraz szerzej wykorzystuje siê narzêdzia informatyczne (m.in. system rejestracji danych w NIK
- Pilot); trwaj¹ prace nad szerszym zastosowaniem narzêdzi informatycznych specjalnie skonstruowanych dla wsparcia dzia³alnoci kontrolnej
 Program ACL (patrz str. 49 - 51).
6. Opracowano i wdro¿ono metodykê kontroli: prywatyzacji, inwestycji informatycznych oraz kontroli
obszarów zagro¿onych korupcj¹.
7. Przygotowano, w ramach prac EUROSAI, metodykê kontroli ochrony rodowiska dla kontroli równoleg³ych, prowadzonych przez najwy¿sze organy kontroli ró¿nych krajów.
8. Opublikowano  zw³aszcza w Kontroli Pañstwowej  ponad 40 artyku³ów nt. podstaw prawnych
funkcjonowania Najwy¿szej Izby Kontroli pod rz¹dami ustawy o NIK z 1994 r., które dotycz¹ równie¿ metodyki kontroli NIK, a tak¿e kilkadziesi¹t
artyku³ów na temat dzia³alnoci najwy¿szych organów kontroli w innych krajach, w których informowano o metodyce kontroli stosowanej
w tych organach. Artyku³y te regularnie zamiesz-

czane s¹ w Biuletynie Informacyjnym, w dziale
poradnik kontrolera (patrz str. 44 - 45).
9. W 2000 r., nak³adem Wydawnictwa Sejmowego,
przy wspó³pracy NIK, ukaza³ siê komentarz do
ustawy o NIK.
10. Zosta³y przet³umaczone i upowszechnione w NIK
niektóre dokumenty INTOSAI, które zawieraj¹
miêdzynarodowe standardy kontroli i formu³uj¹
wskazania metodyczne, tj.: Deklaracja w sprawie
zasad kontroli finansów publicznych z 1977 r.,
Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnêtrznej z 1991 r. i Wytyczne w sprawie kontroli
prywatyzacji z 1998 r. oraz Zalecenia w sprawie
funkcjonowania najwy¿szych organów kontroli
w kontekcie integracji europejskiej z 1999 r.
Ponadto wydane zosta³y w formie ksi¹¿kowej
Standardy kontroli INTOSAI i Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI.
11. Opublikowano w Kontroli Pañstwowej wnioski
ze zorganizowanego w grudniu 1998 r. seminarium dla kierownictwa i dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK nt. wp³ywu przyst¹pienia do
Unii Europejskiej na najwy¿sze organy kontroli, na
którym rozpatrywano m.in. metodykê kontroli NIK.
12. W Biuletynie Informacyjnym prezentowane s¹ materia³y pomocnicze o charakterze metodycznym,
zarówno w³asne opracowania, jak te¿ opracowania najwy¿szych organów kontroli innych pañstw
 u¿yteczne w praktyce kontrolerskiej, a tak¿e ró¿nego rodzaju oceny, komentarze i interpretacje dotycz¹ce poszczególnych faz postêpowania kontrolnego. Wydano równie¿ obszerne fragmenty
podrêczników kontroli najwy¿szych organów Austrii i Wielkiej Brytanii, t.j. organów kontroli o zbli¿onych do NIK zasadach dzia³ania.
13. Kontrolerzy NIK uczestniczyli w kontrolach Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego na terenie
Polski, dotycz¹cych wykorzystania rodków PHARE w zakresie ochrony rodowiska w Polsce, zapoznaj¹c siê m.in. z metodyk¹ kontroli ETO. Ponadto w ramach kontroli NIK wykorzystania rodków PHARE na wspó³pracê transgraniczn¹ uzyskano opiniê ETO nt. projektu programu, za kontroler ETO wzi¹³ udzia³ w naradzie ródkontrolnej,
przedstawiaj¹c sposób pracy ETO przy kontroli
analogicznego tematu.
14. NIK przewodniczy grupie roboczej EUROSAI do

spraw ochrony rodowiska, której celem jest inicjowanie miêdzynarodowych kontroli rodowiska
prowadzonych w Europie przez najwy¿sze organy kontroli. Dzia³ania grupy m.in. obejmuj¹: seminaria na temat metodyki kontroli w ochronie rodowiska, prowadzenie kontroli równoleg³ych (7
kontroli w latach 2001-2002) oraz publikacjê raportów na temat metodologii kontroli.
15. Zorganizowano kilkanacie wyk³adów wyg³oszonych przez odwiedzaj¹cych NIK zwierzchników
i cz³onków najwy¿szych organów kontroli innych
krajów nt. funkcjonowania tych organów.
16. W dniach 5-9 czerwca 2000 r. odby³o siê seminarium nt. wykorzystania Standardów kontroli INTOSAI oraz Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli INTOSAI (z udzia³em 60 pracowników NIK i pracowników najwy¿szych organów kontroli Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Europejskiego
Trybuna³u Obrachunkowego, a tak¿e ekspertów
SIGMA), które umo¿liwi³o szczegó³owe zapoznanie siê ze sposobami wykorzystania standardów
i wytycznych w dzia³alnoci kontrolnej NIK.
17. W dniu 28 listopada 2001 r. odby³o siê specjalne
posiedzenie Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli
powiêcone problemowi corocznego badania
przez NIK wykonania bud¿etu pañstwa  Kontrola czy audyt 9/.
18. W dniu 17 kwietnia 2002 r. na specjalnym posiedzeniu Kolegium NIK omówi³o problematykê statusu prawnego Izby w wietle Konstytucji RP
i standardów UE.
19. Wspó³praca miêdzynarodowa NIK w zakresie
metodyki kontroli:
 w ramach wspó³pracy z Europejskim Trybuna³em
Obrachunkowym: w listopadzie 2001 r. grupa kontrolerów NIK wziê³a udzia³ w kontroli ETO wykorzystania rodków PHARE w zakresie ochrony rodowiska w Polsce; w czerwcu i we wrzeniu 2001 r.
kontrolerzy ETO odwiedzili NIK by wzi¹æ udzia³
w dyskusji na temat koncepcji planowanej przez
ETO kontroli postêpowañ przetargowych PHARE;
w okresie od padziernika 2001 r. do lutego 2002 r.
kontroler NIK odby³ piêciomiesiêczny sta¿ w ETO;
9/

Materia³y z seminarium opublikowane zosta³y w spe-

cjalnym numerze Kontroli Pañstwowej, wydanym w lutym
2002 r.
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 w maju br. podczas Kongresu EUROSAI w Moskwie, NIK przewodniczy³ jednej z trzech jego sesji powiêconej wykorzystaniu narzêdzi informatycznych w kontroli wykonania bud¿etu pañstwa.
Przygotowaniu merytorycznemu tej sesji s³u¿y³o
seminarium przedkongresowe zorganizowane
przez NIK we wrzeniu 2001 r. w Warszawie.
W czasie Kongresu zosta³ równie¿ przedstawiony raport z dzia³alnoci grupy roboczej EUROSAI
do spraw ochrony rodowiska, której przewodniczy NIK. W kwietniu br. odby³o siê spotkanie grupy w Pary¿u zorganizowane wspólnie przez Trybuna³ Obrachunkowy Francji i NIK powiêcone
m.in. wypracowaniu decyzji dotycz¹cych dzia³alnoci grupy, które maj¹ byæ zaakceptowane przez
Kongres;
 w bie¿¹cym roku jest realizowany program wspó³pracy bilateralnej Narodowego Urzêdu Kontroli
Wielkiej Brytanii i NIK, koncentruj¹cy siê przede
wszystkim na zagadnieniach dotycz¹cych doskonalenia metodyki kontroli;
 NIK aktywnie uczestniczy we wspó³pracy najwy¿szych organów kontroli krajów Europy rodkowej
i Wschodniej oraz Europejskiego Trybuna³u Obrachunkowego w kontekcie integracji europejskiej, poprzez udzia³ w pracach grup roboczych:
przedstawiciel NIK, wspólnie z przedstawicielem
Urzêdu Kontroli Malty opracowali raport na temat
relacji miêdzy najwy¿szymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi; przygotowywane jest
wspólne przeprowadzenie kontroli przez NIK
i NAO w zakresie powtórnej kontroli i dochodzeñ
w sprawach o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe zwi¹zane z obowi¹zkiem celnym;
 NIK uczestniczy w cyklu warsztatów dotycz¹cych
wymiany dowiadczeñ na temat opracowywania
podrêczników kontroli, z których pierwsze odby³o
siê w marcu 2002 r. na Litwie (podczas którego
NIK zaprezentowa³ swoje dowiadczenia); NIK
podjê³a siê tak¿e organizacji warsztatów na temat
zapewnienia jakoci kontroli, które odbêd¹ siê
w padzierniku 2002 r.
W wyniku bardzo szerokiej dyskusji wewnêtrznej
i konsultacji z zewnêtrznymi ekspertami oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kolegium NIK, Prezes NIK wyda³ pismo okólne z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie usprawnienia procesów kontrolnych, zgod-



nie z zaleceniami przegl¹du partnerskiego oraz
w zwi¹zku z przystosowywaniem procedur kontrolnych NIK do standardów UE.

Strategia Najwy¿szej Izby Kontroli
W Izbie opracowana zosta³a Strategia Najwy¿szej
Izby Kontroli, okrelaj¹ca misjê i wizjê oraz cel i kierunki dzia³ania Izby, a tak¿e zasady i sposoby ich realizacji.
Zak³ada siê, ¿e realizacja Strategii doprowadzi do
unowoczenienia dzia³alnoci NIK oraz przyczyni siê
do spe³nienia rosn¹cych oczekiwañ spo³eczeñstwa
oraz innych organów w³adzy publicznej. Opracowanie Strategii wi¹¿e siê równie¿ z wype³nieniem dyspozycji zawartej w uchwale Sejmu RP z 20 stycznia
2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli pañstwowej
prowadzonej przez NIK.
Projekt tego dokumentu konsultowany by³
z SIGMA.

Podrêcznik kontroli NIK
Podstawow¹ przes³ank¹ opracowania podrêcznika kontroli NIK, podobnie jak to ma miejsce w najwy¿szych organach kontroli innych krajów, by³o zebranie
w jednym dokumencie standardów, procedur i metodyk kontroli NIK, w celu zapewnienia jednolitej praktyki ich stosowania przez pracowników wykonuj¹cych
i nadzoruj¹cych czynnoci kontrolne.
Podrêcznik sk³ada siê z dwóch zasadniczych
czêci:
 czêci ogólnej, w której zamieszczane s¹ dokumenty okrelaj¹ce generalne zasady dotycz¹ce
prawnych, teoretycznych i metodologicznych
aspektów dzia³alnoci kontrolnej NIK,
 czêci szczegó³owej, obejmuj¹cej wytyczne metodyczne pomocne przy prowadzeniu kontroli
w wa¿niejszych dziedzinach bêd¹cych przedmiotem kontroli NIK (m.in. kontroli wykonania bud¿etu pañstwa, kontroli prywatyzacji bezporedniej,
kontroli inwestycji informatycznych, zalecenia
metodyczne dot. kontroli obszarów zagro¿onych
korupcj¹).
Podrêcznik kontroli bêdzie wykorzystywany na
ka¿dym etapie procesu kontroli  pocz¹wszy od jej
zaplanowania i przygotowania, w toku prowadzenia
czynnoci kontrolnych w jednostce oraz realizacji jej
wyników, jak równie¿ w procesie szkolenia kontrole-

rów. Podrêcznik kontroli ma tak¿e stworzyæ podstawê dla wdro¿enia w Izbie ca³ociowego systemu, s³u¿¹cemu zapewnieniu odpowiedniej jakoci pracy 
okrelone w podrêczniku wymagania stanowiæ bêd¹

Miejsce standardów kontroli NIK w relacji do obowi¹zuj¹cych aktów prawnych i innych dokumentów odnosz¹cych siê do dzia³alnoci kontrolnej NIK obrazuje poni¿szy schemat.

Konstytucja, ustawa o NIK
i inne akty prawne dotycz¹ce NIK
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Standardy kontroli NIK
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miêdzynarodowe
standardy kontroli
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Podrêcznik
kontroli

Instrukcje i wytyczne metodyczne

punkt odniesienia dla oceny jakoci prac zwi¹zanych
z przygotowaniem i przeprowadzaniem kontroli.
Przy opracowywaniu podrêcznika s¹ wykorzystywane dotychczasowe dowiadczenia Najwy¿szej Izby
Kontroli, wzbogacone o rozwi¹zania przyjête w innych
krajach i organizacjach miêdzynarodowych skupiaj¹cych najwy¿sze organy kontroli, przygotowuj¹ce Izbê
do wymogów wynikaj¹cych z przysz³ego cz³onkostwa
w Unii Europejskiej.
Zak³ada siê, ¿e podrêcznik kontroli NIK, okresowo aktualizowany i udoskonalany o nowoopracowane dokumenty, przyczyni siê do utrwalenia oraz dalszego rozwoju dorobku Izby, w zakresie metodycznego wsparcia procesu kontroli.
Podrêcznikowi nadano formê dokumentu otwartego, która umo¿liwia jego uzupe³nianie i doskonalenie. Izba wyda³a seriê pilota¿ow¹ podrêcznika. Dostêpnoæ tej edycji zapewniono poprzez zamieszczenie go w wewnêtrznej sieci komputerowej NIK.

Standardy kontroli NIK
Standardy kontroli NIK uwzglêdniaj¹ standardy
organizacji miêdzynarodowych, z pe³nym uwzglêdnieniem wymogów prawnych dotycz¹cych funkcjonowania Izby. Podstawowym celem ich opracowania by³o
zapewnienie jednolitej p³aszczyzny odniesienia dla
planowania, przeprowadzania i oceny wyników kontroli NIK oraz zagwarantowanie utrzymania jakoci
dzia³alnoci kontrolnej NIK na uznanym poziomie miêdzynarodowym, odzwierciedlaj¹c jednoczenie dotychczasowy dorobek Izby.

Standardy kontroli NIK stanowi¹ podstawê dla
opracowania szczegó³owych instrukcji i wytycznych
metodycznych dotycz¹cych poszczególnych zagadnieñ zwi¹zanych z postêpowaniem kontrolnym, które
s¹ sukcesywnie w³¹czane do podrêcznika kontroli NIK.
Nale¿y podkreliæ, ¿e projekt dokumentu Standardy
kontroli NIK by³ konsultowany, w ramach bie¿¹cej
wspó³pracy, z Narodowym Urzêdem Kontroli Wielkiej
Brytanii, uzyskuj¹c pozytywn¹ opiniê.
Standardy kontroli INTOSAI okrelaj¹, ¿e Najwy¿szy organ kontroli powinien przyj¹æ zasady i procedury, których celem jest opracowanie podrêczników i innych pisemnych wytycznych i instrukcji dotycz¹cych
przeprowadzania kontroli. (...) Istotne znaczenie dla
utrzymania jakoci kontroli ma komunikowanie siê
z personelem najwy¿szego organu kontroli za pomoc¹ okólników zawieraj¹cych wytyczne oraz opracowanie aktualnych podrêczników prowadzenia kontroli,
które przedstawi¹ kierunki dzia³ania, standardy i praktyki najwy¿szego organu kontroli (pkt 106 i 107 standardów).
Standardy kontroli NIK uporz¹dkowane zosta³y
wed³ug 18 grup obejmuj¹cych najwa¿niejsze fazy
i operacje zwi¹zane z dzia³alnoci¹ kontroln¹ Izby :
 Ogólne standardy dzia³alnoci NIK
 Planowanie kontroli
 Przygotowanie kontroli
 Rodzaje i kryteria kontroli NIK
 Dobór próby do kontroli
 Istotnoæ
 Ocena ryzyka kontroli















Standardy pracy kontrolerów
Dokumentowanie czynnoci kontrolnych
Nieprawid³owoci
Dowody kontroli
Procedury analityczne
Ocena i badanie systemu kontroli wewnêtrznej
Wspó³dzia³anie z innymi organami kontroli i komórkami kontroli innych jednostek
Korzystanie z pomocy bieg³ych i specjalistów
Standardy sprawozdawcze kontroli
Nadzór i zapewnienie jakoci kontroli
Standardy polityki kadrowej

Kierunki dzia³añ Najwy¿szej
Izby Kontroli w zakresie
rozwoju metodyki kontroli
Ocena dokonana przez Komisjê Europejsk¹
(opinie SIGMA) wskazuje, ¿e Najwy¿sza Izba Kontroli spe³nia wiêkszoæ wymagañ Standardów kontroli INTOSAI oraz Europejskich wytycznych. Zwrócono przy tym uwagê na wysoki poziom rozwoju
NIK, czo³ow¹ i wa¿n¹ rolê NIK w zakresie rozliczania organów publicznych oraz wysoki poziom wykonania zadañ.
Bior¹c pod uwagê wyzwania wynikaj¹ce z procesu akcesyjnego do UE, opiniê wynikaj¹c¹ z przegl¹du partnerskiego a tak¿e wyniki przeprowadzanych
w³asnych analiz, Najwy¿sza Izba Kontroli prowadzi
dzia³ania na rzecz zapewnienia pe³nego dostosowania metodyki kontroli do standardów miêdzynarodowych. Celowi temu s³u¿y³o opracowanie dokumentów
o kluczowym znaczeniu dla dalszego rozwoju Izby.
Z przedstawionych analiz ró¿nic w metodyce kontroli stosowanej w NIK oraz w krajach UE, w tym z oce-



ny dokonanej przez ekspertów SIGMA wynika, ¿e zakres przewidywanych merytorycznych dostosowañ nie
jest znaczny, a w wietle oceny Komisji Europejskiej
priorytetami dalszego rozwoju Najwy¿szej Izby Kontroli powinny byæ:
1. Sprecyzowanie zasad formu³owania tematów kontroli nakierowanych na kontrole obszarów potencjalnych zagro¿eñ w funkcjonowaniu pañstwa,
w ramach uprawnieñ kontrolnych Izby, w oparciu
o szczegó³ow¹ analizê przedkontroln¹.
2. Wzmocnienie warsztatowe fazy przygotowania
kontroli, w szczególnoci w zakresie doboru próby do kontroli oraz oceny ryzyka kontroli, a tak¿e
oceny jakoci postêpowania kontrolnego NIK.
3. Szersze wykorzystanie w postêpowaniu kontrolnym techniki komputerowej.
4. Ustalenie i wdro¿enie sposobów lepszego ni¿ dotychczas wykorzystania wniosków pokontrolnych.
5. Szkolenie pracowników NIK, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na dobór i stosowanie w³aciwej metodyki kontroli.
6. Wykorzystywanie w wiêkszym ni¿ dotychczas
stopniu innych pañstwowych i samorz¹dowych
organów kontroli, rewizji i inspekcji.
7. Wiêksza koncentracja w metodyce kontroli oraz
w ustaleniach kontroli, ocenach i wnioskach - na
wskazywaniu mechanizmów i przyczyn nieprawid³owoci w funkcjonowaniu skontrolowanych jednostek i organów pañstwa.
8. Kontynuowanie wspó³pracy miêdzynarodowej,
w tym wymiany dowiadczeñ w zakresie metodyki kontroli.
Dzia³ania te wype³niaj¹ zalecenia zawarte w ocenie Komisji Europejskiej, dotycz¹ce rozwoju metod
kontroli NIK w ca³oci.
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IV.
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Uwagi ogólne

Strategiczny plan dzia³añ kontrolnych, okrelony przez Kolegium Najwy¿szej Izby Kontroli na lata 2000-2002,
zawiera siedem priorytetowych kierunków badañ, dotycz¹cych najwa¿niejszych obszarów funkcjonowania pañstwa. S¹ to: finanse publiczne, gospodarowanie maj¹tkiem publicznym, wdra¿anie reform ustrojowych, dzia³alnoæ pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych, bezpieczeñstwo wewnêtrzne, procesy integracyjne, dzia³ania antykorupcyjne. W ramach tych kierunków okrelone zosta³y g³ówne obszary badañ
kontrolnych NIK.
W zakresie finansów publicznych do obszarów tych zaliczono w szczególnoci: wykonanie bud¿etu pañstwa, funkcjonowanie samorz¹dowego sektora finansów publicznych, dzia³alnoæ funduszy celowych, pomoc
ze rodków publicznych podmiotom gospodarczym i innym jednostkom.
W odniesieniu do gospodarowania maj¹tkiem publicznym postanowiono szczególn¹ uwagê zwróciæ na gospodarowanie mieniem pañstwowym i mieniem samorz¹du terytorialnego, na prywatyzacjê i restrukturyzacjê
gospodarki.
Badania wdra¿ania reform ustrojowych pañstwa koncentrowa³y siê na czterech reformach systemowych:
administracji publicznej, s³u¿by zdrowia, ubezpieczeñ spo³ecznych oraz owiaty.
W dzia³alnoci pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych Izba skupi³a siê na przeciwdzia³aniu bezrobociu, dzia³aniu administracji publicznej w ograniczaniu sfery ubóstwa i dostêpnoci ró¿nego
rodzaju us³ug publicznych.
W przypadku bezpieczeñstwa wewnêtrznego, za najistotniejsze uznano ograniczanie przestêpczoci oraz
patologii spo³ecznej, utrzymanie ³adu i porz¹dku, zapobieganie zagro¿eniom ekologicznym, a tak¿e zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego.
W obszarze obejmuj¹cym procesy integracyjne wyodrêbniono dostosowanie prawa i instytucji do wymogów
UE, dostosowanie sektora rolniczego, gospodarowanie rodkami przeznaczonymi na integracjê, dostosowanie
potencja³u wojskowego do wymogów NATO.
Dzia³ania antykorupcyjne koncentrowa³y siê przede wszystkim na wskazywaniu potencjalnych obszarów
zagro¿onych t¹ patologi¹  ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej ród³a oraz procedury i mechanizmy
sprzyjaj¹ce wystêpowaniu korupcji.
Prowadzone w roku ubieg³ym i mieszcz¹ce siê w wymienionych obszarach kontrole, w powi¹zaniu z badaniami przeprowadzonymi w roku 2000 i w latach poprzednich, umo¿liwiaj¹ dokonanie oceny procesów gospodarczych i spo³ecznych, pokazanie zachodz¹cych zmian i pojawiaj¹cych siê tendencji. Pozwalaj¹ one równie¿
zarysowaæ stan pañstwa w badanych dziedzinach i na tym tle oceniæ dzia³ania odpowiedzialnych za powsta³¹
sytuacjê w³aciwych organów pañstwa. Z tego te¿ powodu w Sprawozdaniu z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby
Kontroli w 2001 r., w celu lepszego zobrazowania nieprawid³owoci w wybranych obszarach dzia³alnoci pañ-
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stwa, oceny wynikaj¹ce z badañ kontrolnych NIK w 2001 r. prezentowane s¹ na tle ocen z kontroli przeprowadzonych w latach wczeniejszych.
W niniejszej czêci najwiêcej miejsca powiêcono problematyce finansów publicznych i gospodarowania
maj¹tkiem publicznym. Wyniki przeprowadzonych kontroli po raz kolejny wskaza³y na niewystarczaj¹c¹ sprawnoæ organów pañstwa w pozyskiwaniu dochodów. Opiesza³e i nieskuteczne egzekwowanie nale¿noci bud¿etowych powoduj¹ce wzrost zaleg³oci podatkowych, obok takich czynników jak pogorszenie siê warunków gospodarczych, a przede wszystkim przyjêcie nierealnej prognozy dochodów podatkowych, sta³y siê przyczyn¹
podstawowych problemów i napiêæ w realizacji bud¿etu pañstwa. Na u³omnoci te na³o¿y³y siê wystêpuj¹ce, na
mniejsz¹ co prawda skalê, nieprawid³owoci w zakresie wydatków dokonywanych ze rodków publicznych, jak
te¿ dzia³ania nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
W ubieg³ym roku Izba zwraca³a uwagê na naruszanie norm prawnych oraz podstawowych zasad racjonalnego gospodarowania rodkami i maj¹tkiem publicznym. Niekiedy stan taki mo¿na okreliæ jako permanentny 
czego przyk³adem jest Ministerstwo Zdrowia, kolejny rok negatywnie ocenione przez Izbê w zakresie wykonania
bud¿etu pañstwa.
Jedn¹ z przyczyn powstania wymienionych problemów jest nieegzekwowanie odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje i ich skutki. Kolejn¹ przyczynê stanowi tolerowanie naruszania obowi¹zuj¹cych przepisów, co
odnieæ nale¿y zw³aszcza do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
W toku licznych kontroli okazuje siê, ¿e nie s¹ wykorzystywane wnioski i uwagi Najwy¿szej Izby Kontroli.
Izba wielokrotnie zwraca³a uwagê na potrzebê usprawnienia procesów legislacyjnych wewn¹trz administracji
rz¹dowej, w tym zw³aszcza koniecznoæ wydawania aktów wykonawczych do uchwalanych ustaw. Równie czêsto we wnioskach pokontrolnych mowa jest o przewlek³oci postêpowañ administracyjnych. Ka¿dego roku Najwy¿sza Izba Kontroli wskazuje przypadki niegospodarnoci, strat ponoszonych przez pañstwowe przedsiêbiorstwa, agencje i fundusze celowe, wynikaj¹cych ze z³ej organizacji, braku dba³oci o interes publiczny, opiesza³oci w dzia³aniu, a niekiedy ze z³ej woli i nieuczciwoci.
Nale¿y podkreliæ, ¿e na stan finansów publicznych w powa¿nym stopniu wp³ywaj¹ wady i niedoskona³oci
systemu kontroli wewnêtrznej oraz sprawowanego nadzoru. I w tym wypadku podobne wnioski i uwagi NIK
powtarzaj¹ siê co roku.
Kontrole Izby z natury rzeczy siêgaj¹ do obszarów najbardziej nara¿onych na dzia³ania niezgodne z prawem, niegospodarnoæ, a tak¿e zagro¿onych korupcj¹. Tym samym obraz pañstwa, widziany przez pryzmat
ustaleñ i ocen NIK, czêstokroæ mo¿e wydawaæ siê zbyt pesymistyczny. Przy zachowaniu fundamentalnego
wymogu postêpowania kontrolnego  zasady obiektywizmu  powinnoci¹ Izby jest jednak ogniskowanie swego zainteresowania na dziedzinach szczególnie podatnych na wystêpowanie ró¿nego rodzaju nieprawid³owoci.
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Wzorem lat ubieg³ych, równie¿ w 2001 r. stan finansów publicznych stanowi³ jeden z g³ównych kierunków

dociekañ Najwy¿szej Izby Kontroli. Dzia³alnoæ kontrolna NIK w tym zakresie koncentrowa³a siê przede wszystkim
na badaniach wykonania bud¿etu pañstwa. Wyniki tych kontroli, wraz z kontrolami dodatkowymi, tzw. oko³obud¿etowymi, stanowi³y podstawê do sporz¹dzenia przez Izbê Analizy wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej.
Kontrole wykonania bud¿etu pañstwa nie wyczerpuj¹ jednak dzia³añ kontrolnych NIK w dziedzinie finansów publicznych. Izba podejmuje tê tematykê równie¿ w ramach wielu innych kontroli powiêconych zagadnieniom zwi¹zanym z funkcjonowaniem finansów publicznych. Szczególnie wnikliwie badane s¹ te obszary, w których istnieje najwiêksze ryzyko nieprawid³owego pozyskiwania lub wykorzystania rodków oraz ich marnotrawienia. Do takich wra¿liwych dziedzin nale¿y miêdzy innymi przekazywanie i wykorzystywanie dotacji bud¿etowych oraz kredytów, wymierzanie i ci¹ganie nale¿noci bud¿etowych, udzielanie ró¿nego rodzaju ulg i zwolnieñ, funkcjonowanie funduszy celowych, realizacja zamówieñ publicznych.
Wród niemal 120 przeprowadzonych w latach 1996-2000 kontroli  nie licz¹c corocznych kontroli bud¿etowych  znalaz³y siê g³ównie badania podejmuj¹ce z jednej strony kwestiê pozyskiwania dochodów dla bud¿etu, z drugiej za  sposobu wydatkowania rodków.
Wyniki kontroli zwi¹zanych z tym pierwszym zagadnieniem w ubieg³ych latach wskaza³y m.in. na niewystarczaj¹c¹ sprawnoæ organów pañstwa w pozyskiwaniu nale¿nych dochodów bud¿etowych. Badaj¹c dzia³alnoæ organów skarbowych w stosunku do d³u¿ników Skarbu Pañstwa zwrócono uwagê na wzrost zaleg³oci
w objêtych kontrol¹ urzêdach skarbowych. Organy skarbowe w niedostatecznym stopniu korzysta³y z posiadanych instrumentów postêpowania windykacyjnego, takich jak zabezpieczenie maj¹tkowe, w tym ustanowienie hipoteki przymusowej czy ustalanie odpowiedzialnoci osób trzecich za zobowi¹zania podatników. Wzrasta³y zaleg³oci podatkowe i pogarsza³y siê wskaniki efektywnoci postêpowania egzekucyjnego, nale¿noci
bud¿etowe by³y egzekwowane opieszale i nieskutecznie.
Opisane wy¿ej negatywne zjawiska oraz mechanizmy nimi rz¹dz¹ce w du¿ej mierze odnotowano równie¿
w kontrolach zakoñczonych w 2001 r. Wprawdzie nast¹pi³a istotna poprawa w stosowaniu zabezpieczeñ maj¹tkowych, nadal jednak, w ocenie NIK, niezadowalaj¹ca jest dzia³alnoæ urzêdów skarbowych w pozyskiwaniu dochodów podatkowych. W 2001 r. nie tylko nie nast¹pi³a poprawa w zakresie likwidacji zaleg³oci podatkowych, lecz nast¹pi³ wzrost zarówno kwoty zaleg³oci, jak te¿ liczby podmiotów, które nie uregulowa³y swoich
zobowi¹zañ podatkowych. W porównaniu z rokiem poprzednim, na koniec 2001 r. stwierdzono ponad 25 procentowy przyrost nieuregulowanych nale¿noci podatkowych. Pogorszeniu uleg³a te¿ efektywnoæ postêpowania egzekucyjnego. Ustalenia przeprowadzonej w IV kwartale ubieg³ego roku kontroli dotycz¹cej zabezpieczenia i egzekucji zaleg³oci podatkowych w latach 20002001 wskaza³y m.in., ¿e w skontrolowanych urzêdach bez ¿adnego uzasadnienia nie podjêto czynnoci egzekucyjnych w stosunku do nale¿noci wymagalnych stanowi¹cych ponad 20% ogó³u zaleg³oci odnotowanych w tych urzêdach.
Przeprowadzone w 1998 i na prze³omie 1999 i 2000 r. kontrole organizacji poboru nale¿noci bud¿etowych z tytu³u nak³adania grzywien w drodze mandatów wykaza³y ra¿¹c¹ niesprawnoæ organów pañstwa,
a zw³aszcza urzêdów wojewódzkich, w zakresie egzekwowania nale¿noci z tytu³u tzw. mandatów kredytowanych. Trzecia czêæ tych nale¿noci w ogóle nie by³a egzekwowana, co prowadzi³o do ich przedawnienia, za
egzekucja pozosta³ych nastêpowa³a z regu³y z du¿¹ zw³ok¹. Powodowa³o to znaczne straty dla bud¿etu pañstwa, mia³o te¿ negatywne skutki spo³eczne w postaci os³abienia autorytetu pañstwa i umacniania siê poczucia bezkarnoci wród osób naruszaj¹cych porz¹dek prawny. Na utrzymuj¹ce siê problemy w tym zakresie
wskaza³y wyniki zarówno kontroli organizacji poboru nale¿noci pochodz¹cych z tytu³u grzywien w drodze
mandatów przeprowadzonej w województwie wiêtokrzyskim, jak te¿ ustalenia kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2001 r.
Krytyczne uwagi Najwy¿szej Izby Kontroli dotyczy³y równie¿ wykonania dochodów przez jednostki samorz¹du terytorialnego. Przeprowadzona w 2000 r. kontrola realizacji op³at za zajêcie pasa drogowego wykaza³a,
¿e przyczyn¹ utraty czêci nale¿noci by³ brak nale¿ytego przygotowania pracowników urzêdów gmin oraz
 

stosowanie, na szerok¹ skalê, umorzeñ i zwolnieñ z pobierania tych op³at. Podobne wnioski wyp³ywaj¹ z przeprowadzonej w 2001 r. kontroli stosowania ulg przez organy gmin oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci
podatkowych. Wiele nieprawid³owoci ujawniono równie¿ w realizacji dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego z maj¹tku.
Jeszcze czêciej ni¿ na opiesza³oæ i brak starannoci w pozyskiwaniu dochodów dla bud¿etu, Najwy¿sza
Izba Kontroli zwraca³a uwagê na naruszanie norm prawnych w wydatkowaniu rodków publicznych, a tak¿e na
dzia³ania niegospodarne, niecelowe i nierzetelne. W efekcie marnotrawiono rodki publiczne, nie osi¹gano
spodziewanych efektów lub ich skala by³a niewspó³mierna do poniesionych nak³adów. Niefunkcjonuj¹cy system kontroli wewnêtrznej oraz niew³aciwie sprawowany nadzór otwiera³y pole do nadu¿yæ.
W roku ubieg³ym nadal odnotowywano przypadki naruszania zasad i trybu realizacji bud¿etu, aczkolwiek,
jak wskazuj¹ wyniki kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2001 r., skala tych nieprawid³owoci uleg³a zmniejszeniu. Podobnie jak w poprzednich latach, nadal wystêpowa³y przypadki tworzenia nieformalnych rezerw
w niektórych czêciach bud¿etu pañstwa, doæ powszechnie uchybiano procedurom przy udzielaniu zamówieñ publicznych, dopuszczano siê nieprawid³owoci przy przekazywaniu, wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji,
nieefektywnie wydatkowano rodki publiczne.
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W 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli, podobnie jak
w latach poprzednich, prowadzi³a liczne kontrole, których przedmiotem by³y zagadnienia zwi¹zane z pozyskiwaniem dochodów publicznych, w tym zw³aszcza sprawnoæ funkcjonowania w tym zakresie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Kontrola stosowania ulg przez organy gmin oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci podatkowych (patrz za³. nr
3, str. 88) wskaza³a, ¿e administracja samorz¹dowa
by³a niedostatecznie przygotowana do pe³nienia roli
aparatu wspomagaj¹cego organy podatkowe I instancji, czyli przewodnicz¹cych zarz¹dów gmin. Badaj¹c
prawid³owoæ podejmowania przez organy gmin decyzji przy stosowaniu ulg w podatkach od nieruchomoci, od rodków transportowych, od posiadania
psów oraz podatków rolnego i lenego, Najwy¿sza
Izba Kontroli we wszystkich 24 skontrolowanych urzêdach gmin stwierdzi³a przypadki dzia³añ nielegalnych
i nierzetelnych, a w zdecydowanej ich wiêkszoci 
równie¿ dzia³añ niegospodarnych.
Decyzje dotycz¹ce zaniechania poboru podatków, umarzania zaleg³oci podatkowych oraz odsetek za zw³okê, odraczania p³atnoci podatków, a tak¿e rozk³adania podatków i zaleg³oci podatkowych
na raty wydawano z naruszeniem przepisów ustawy
 Ordynacja podatkowa. Komórki rachunkowoci
urzêdów gmin nie kontrolowa³y ani przestrzegania
terminów wp³at nale¿noci przez podatników, ani
windykacji zobowi¹zañ podatkowych. W toku postêpowañ w sprawach dotycz¹cych udzielania ulg, odraczania, umarzania, rozk³adania na raty oraz zaniechania poboru podatków stanowi¹cych dochody
gmin nie podejmowano niezbêdnych dzia³añ w celu
dok³adnego wyjanienia stanów faktycznych, nie
sporz¹dzano protoko³ów z czynnoci maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw, a tak¿e nie
zbierano i nie rozpatrywano w sposób wyczerpuj¹cy materia³ów dowodowych. Przy udzielaniu ulg podatkowych przewodnicz¹cy zarz¹dów gmin tylko
w nielicznych przypadkach brali pod uwagê ogóln¹
sytuacjê finansowo-ekonomiczn¹ gmin. Skontrolowane gminy w znikomym stopniu wykorzystywa³y te¿
uprawnienia do przeprowadzania kontroli podatkowych, w tym dokonywania kontroli przed wydaniem
decyzji o udzieleniu ulg podatkowych. Poza niezgodnoci¹ z obowi¹zuj¹cymi procedurami i przepisami
prawa, wadliwoæ decyzji podejmowanych przez



organy gmin mia³a równie¿ skutek finansowy i wp³ywa³a na wysokoæ ich dochodów.
Znacz¹ce ród³o rodków uzyskiwanych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego stanowi¹ dochody z maj¹tku (patrz za³. nr 3, str. 62) pozostaj¹cego
w ich w³adaniu. Okaza³o siê jednak, ¿e dochody te
nie by³y adekwatne do maj¹tku wspomnianych jednostek, za nierzetelne prowadzenie ewidencji ksiêgowej nieruchomoci powodowa³o, ¿e sporz¹dzane sprawozdania i informacje by³y niezgodne ze stanem faktycznym. O rozmiarach b³êdu wiadczyæ mo¿e fakt,
ze na koniec 2000 r. w ewidencji ksiêgowej kontrolowanych jednostek nie ujêto nieruchomoci o wartoci
ponad 1 mld z³, tj. ponad 11% ogólnej wartoci nieruchomoci stanowi¹cych ich w³asnoæ. W wiêkszoci
kontrolowanych podmiotów zaniechano przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomoci lub przeprowadzano j¹ nieprawid³owo.
W latach 1999-2000 pogorszy³a siê windykacja
nale¿noci za zbywane i udostêpniane nieruchomoci. Suma naliczonych i niewp³aconych w obowi¹zuj¹cych terminach czynszów najmu i dzier¿awy
oraz op³at rocznych za u¿ytkowanie wieczyste
w kontrolowanych jednostkach samorz¹du terytorialnego wzros³a o ponad 12%. Windykacja nale¿noci z tytu³u dysponowania nieruchomociami prowadzona by³a niew³aciwie i nieskutecznie. Tak
wiêc nale¿noci z tytu³u zbywania i udostêpniania
nieruchomoci nie dochodzono w ogóle lub dzia³ania w tym kierunku podejmowano ze znacznym
opónieniem w stosunku do terminu p³atnoci. Nieruchomoci udostêpniane by³y niesolidnym kontrahentom, a kiedy nie wywi¹zywali siê z zobowi¹zañ,
nie stosowano wobec nich przewidzianych umowami sankcji. W wiêkszoci kontrolowanych jednostek
ulg w zap³acie nale¿noci z tytu³u zbycia i udostêpniania nieruchomoci udzielano niezgodnie z prawem.
Mimo znacznego obrotu nieruchomociami, w 74
na 89 skontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego nie by³o, wymaganych przepisami ustawy
o gospodarce nieruchomociami, planów wykorzystania tego maj¹tku, bêd¹cych podstaw¹ racjonalnego
gospodarowania posiadanymi zasobami. Nale¿ne
dochody pomniejszane by³y w wyniku takich nieprawid³owoci, jak ustalanie wartoci sprzedawanych nie-

ruchomoci bez dokonania wyceny przez rzeczoznawcê, rozk³adanie na raty zap³aty za nieruchomoci
sprzedane w drodze przetargu, sprzeda¿ nieruchomoci bez przetargu mimo braku odpowiednich przes³anek, nielegalne stosowanie bonifikaty itp.
Zdaniem Izby, nieruchomoci, zarówno przekazywane w przesz³oci jednostkom samorz¹du terytorialnego w procesie wyposa¿ania ich w maj¹tek przez
Skarb Pañstwa, jak te¿ nabyte przez te jednostki w drodze umów cywilnych, winny nie tylko s³u¿yæ wykonywaniu przez samorz¹d terytorialny jego zadañ, ale
tak¿e umo¿liwiæ osi¹ganie dochodów. W przeciwieñstwie do dochodów uzyskiwanych z dotacji i subwencji oraz udzia³u w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i osób prawnych, na wysokoæ dochodów
z maj¹tku organy jednostek samorz¹dowych maj¹
znaczny wp³yw.
W 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a równie¿ prawid³owoæ wymierzania i egzekwowania
przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ op³at
za przejazdy po drogach publicznych pojazdów
nienormatywnych (patrz za³. nr 3, str. 70). W ocenie
Izby, w kraju praktycznie nie dzia³a³ system kontroli
ruchu drogowego i pobierania op³at drogowych za
przejazdy, pomimo ¿e mo¿e on stanowiæ istotny czynnik przeciwdzia³aj¹cy niszczeniu dróg i byæ ród³em
dodatkowego ich finansowania. Zarz¹dy dróg tylko
sporadycznie sprawdza³y wymiary, masy i naciski osi
w pojazdach ciê¿arowych poruszaj¹cych siê po drogach publicznych. Incydentalne kontrolowanie pojazdów ciê¿arowych powodowa³o omijanie przez kierowców bocznymi drogami miejsc wa¿enia, co z kolei
wp³ywa³o na szybsze zu¿ycie dróg lokalnych, nieprzystosowanych do przenoszenia ciê¿kiego ruchu samochodowego.
O skali zjawiska wiadczy przeprowadzona
w toku kontroli akcja wa¿enia pojazdów. Wykaza³a ona powszechne za³adowywanie pojazdów ponad dopuszczalne normy i naruszanie przepisów
nak³adaj¹cych obowi¹zek uzyskania zezwolenia
na przejazd pojazdem nienormatywnym i wniesienia op³aty drogowej. Stwierdzono, ¿e 30% skontrolowanych pojazdów by³o przeci¹¿onych, porusza³o siê bez zezwolenia i wniesienia przez przewoników wymaganych prawem op³at drogowych.
Nie stwierdzono natomiast ani jednego przypad-

ku posiadania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.
Ustalone w wyniku kontroli uszczuplenia dochodów skontrolowanych zarz¹dów dróg, spowodowane
zaniechaniem b¹d wa¿eniem jedynie czêci pojazdów ciê¿arowych, przekroczy³y 26 mln z³. O tak¹ w³anie kwotê pomniejszone zosta³y rodki na utrzymanie dróg publicznych. Z kolei urzêdy celne, nie kontroluj¹c wszystkich odprawianych pojazdów ciê¿arowych, utraci³y mo¿liwoæ na³o¿enia podwy¿szonych
op³at drogowych w kwocie 88 800 tys. z³. Z szacunkowych obliczeñ wynika, ¿e w razie wystêpowania
przez przewoników za ka¿dym razem o zezwolenie
na przejazd pojazdem nienormatywnym, naliczone
z tego tytu³u op³aty drogowe w skali kraju wynios³yby
ponad 2 500 mln z³.
Oprócz utraty dochodów przez zarz¹dy dróg
i urzêdy celne w wyniku zaniechania wa¿enia pojazdów, powsta³y straty spowodowane zniszczeniem
dróg. W 2000 roku tego rodzaju szkody zosta³y oszacowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie na kwotê 1 888 mln z³, przekraczaj¹c¹
o 350 mln z³ wydatki bud¿etu pañstwa na budowê,
modernizacjê, utrzymanie i ochronê dróg krajowych.
Odpowiedzialnoæ za brak kontroli ruchu pojazdów nienormatywnych i wynikaj¹ce z tego skutki ponosili, jak dot¹d tylko teoretycznie, zarz¹dcy dróg poszczególnych kategorii (krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych), natomiast za brak pe³nej
kontroli pojazdów ciê¿arowych w drogowych przejciach granicznych  wojewodowie.
Tak¿e stan rodowiska naturalnego wiele zyska³by, gdyby lepiej wykorzystywano istniej¹ce mo¿liwoci gromadzenia rodków na ten cel i w³aciwie nimi
gospodarowano. Stwierdzenie to nale¿y odnieæ do
gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej (patrz za³. nr 3, str. 81). W³adze wielu
gmin nie dba³y o zwiêkszenie wp³ywów do tego funduszu, a posiadane rodki wykorzystywa³y w wielu
przypadkach niezgodnie z celami okrelonymi w ustawie o ochronie i kszta³towaniu rodowiska.
Mimo ¿e g³ównym ród³em przychodów gminnych
funduszy by³y rodki przekazywane przez wojewodów
i zarz¹dy województw, wiele gmin nie mia³o rozeznania w wysokoci przys³uguj¹cych im ustawowo kwot.
Gminy nie zadba³y te¿ o uzyskanie wszystkich nale¿-
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nych przychodów z op³at i kar za usuwanie drzew
i krzewów, nie stara³y siê te¿ zasiliæ funduszu wp³ywami z innych róde³.
Przy wspó³udziale rodków gminnych funduszy
osi¹gniêto istotne efekty rzeczowe i ekologiczne. Jednoczenie jednak kontrolowane gminy w wielu przypadkach wykorzystywa³y rodki funduszu niezgodnie
z przeznaczeniem, co umo¿liwia³ przepis art. 88 pkt 3
ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska, pozwalaj¹cy na swobodn¹ interpretacjê zadañ modernizacyjnych i inwestycyjnych s³u¿¹cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej.
W zakresie wydatkowania rodków publicznych,
klasycznym polem powstawania nieprawid³owoci
w wydatkowaniu rodków finansowych jest od wielu
lat udzielanie zamówieñ publicznych. Izba wskazywa³a
na mniejsze lub wiêksze nieprawid³owoci w tym
wzglêdzie niemal po ka¿dej kontroli, w trakcie której
badana by³a ta problematyka, zarówno w odniesieniu
do dzia³alnoci administracji rz¹dowej, jak i samorz¹dowej. Dokonuj¹c zamówieñ publicznych, powiaty
ziemskie i grodzkie oraz podleg³e im jednostki
organizacyjne (patrz za³. nr 3, str. 90) nie przestrzega³y obowi¹zuj¹cych w tej materii przepisów.
Najczêciej naruszane by³y zasady dotycz¹ce wyboru trybu postêpowania, szczególnie dopuszczalnoci wyboru trybu z wolnej rêki, dokumentowania postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, a tak¿e w³aciwego okrelania przedmiotu i warunków zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie by³ przestrzegany obowi¹zek og³aszania w Biuletynie Zamówieñ Publicznych postêpowañ o udzielenia zamówienia o wartoci przekraczaj¹cej 30 tys. euro,
mia³y miejsce uchybienia przy wyborze ofert, zawieraniu umów i zapewnieniu ich w³aciwej realizacji.
Osoby udzielaj¹ce zamówienia, którymi w wiêkszoci przypadków byli kierownicy kontrolowanych
jednostek, t³umaczy³y siê b³êdami w interpretacji przepisów ustawy, brakiem dowiadczenia w udzielaniu
zamówieñ, zbyt skomplikowanymi procedurami zwi¹zanymi z prowadzeniem postêpowañ, wreszcie koniecznoci¹ pilnego udzielenia zamówienia, co rzekomo sta³o na przeszkodzie dope³nieniu wszelkich
formalnoci.
Ujawnione nieprawid³owoci, a szczególnie zani¿anie wartoci zamówieñ lub dzielenie ich na czêci,
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wiadczy³y, zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, o chêci unikniêcia przez udzielaj¹cych zamówienia, przewidzianych ustaw¹ bardziej rygorystycznych procedur
postêpowania, a tym samym prowadziæ do zwiêkszenia dowolnoci i uznaniowoci w korzystaniu ze rodków publicznych.
Kontrola wykorzystania rodków publicznych
na restrukturyzacjê zatrudnienia w górnictwie
wêgla kamiennego (patrz za³. nr 3, str. 22) wykaza³a
natomiast, ¿e przestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów nie musi stanowiæ krêpuj¹cego gorsetu, lecz mo¿e
pozytywnie wp³ywaæ na sposób gospodarowania posiadanymi zasobami.
Najwy¿sza Izba Kontroli nie zg³osi³a wiêkszych
uwag do wykorzystania wspomnianych rodków.
Wprawdzie w 2000 r. nie zosta³y zrealizowane za³o¿enia rz¹dowego programu Reformy górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002 jeli
chodzi o redukcjê zatrudnienia, jednak w ocenie NIK
wygasanie skutecznoci instrumentów Górniczego
pakietu socjalnego zwi¹zane by³o z pogarszaj¹c¹ siê
sytuacj¹ na rynku pracy województwa l¹skiego.
Stwierdzono jedynie, ¿e Minister Gospodarki znacznie przeszacowa³ istniej¹ce w 2000 r. zapotrzebowanie na rodki PHARE przeznaczone na ³agodzenie
skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego. W rezultacie z 10,5 mln euro przewidzianych na
czêciow¹ refundacjê zasi³ków socjalnych wykorzystano niewiele ponad 2%, za rodki przeznaczone
na czêciow¹ refundacjê sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudnili by³ych pracowników górnictwa, wykorzystano
w 3,5%. Nale¿y dodaæ, ¿e dane z poprzednich lat,
obrazuj¹ce poziom wykorzystania tych wiadczeñ
przez pracowników i pracodawców, nie uzasadnia³y
przyjêcia tak du¿ych bud¿etów dla wymienionych projektów.
Pozytywnie natomiast Najwy¿sza Izba Kontroli
oceni³a przyjête przez Ministerstwo Gospodarki zasady prowadzenia monitoringu oraz sprawozdawczoci z realizacji zadañ przewidzianych reform¹ górnictwa wêgla kamiennego, a tak¿e realizacjê przez Pañstwow¹ Agencjê Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego SA zadania monitorowania zmian stanu zatrudnienia, analizowania i opiniowania prawid³owoci
wydatkowania rodków dotacji bud¿etowej na wiad-

czenia okrelone w Górniczym pakiecie socjalnym.
Podejmowane przez Agencjê dzia³ania, maj¹ce na
celu usprawnienie przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia, u³atwi³y podmiotom górniczym realizacjê i koordynacjê bie¿¹cych zadañ. NIK pozytywnie oceni³a
tak¿e przeprowadzone w 1999 i 2000 r. przez PARGWK SA kontrole w podmiotach górniczych. Pozwoli³y one wyeliminowaæ wiêkszoæ nieprawid³owoci
i uchybieñ w wykorzystaniu rodków publicznych przeznaczonych na restrukturyzacjê zatrudnienia w górnictwie.

darki Morskiej, w tym nadzór nad realizacj¹ zadañ
zwi¹zanych z podjêciem budowy i eksploatacji autostrad w systemie koncesyjnym, nie by³y zadowalaj¹ce. Dotyczy³o to zw³aszcza nadzoru nad zadaniami
realizowanymi przez Agencjê Budowy i Eksploatacji
Autostrad. Podobnie oceniona zosta³a dzia³alnoæ
Agencji, która swoje zadania realizowa³a z du¿ymi
trudnociami i opieszale, co oddala³o termin podjêcia
budowy autostrad w systemie koncesyjnym. Nie zawsze te¿ wykazywa³a nale¿yt¹ dba³oæ o minimalizowanie ponoszonych kosztów.

Nieefektywnie wykorzystywane by³y rodki publiczne przeznaczone na budowê autostrad (patrz
za³. nr 3, str. 68). Zmienia³y siê koncepcje finansowania ich budowy, opónienia powodowa³y koniecznoæ
ponoszenia zbêdnych wydatków na prowizoryczne
rozwi¹zywanie pojawiaj¹cych siê problemów, nie powiêksza³a siê natomiast w za³o¿onym tempie sieæ
dróg.
W objêtym kontrol¹ okresie lat 1998-2000 nie podjêto budowy autostrad w ramach ¿adnej z czterech
koncesji udzielonych w 1997 r. przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Z du¿ymi trudnociami
przebiega³o podjêcie eksploatacji odcinka drogi A4
Katowice-Kraków, jako autostrady p³atnej. Rozpoczêcie budowy autostrady A2 wiecko-Stryków okaza³o
siê niemo¿liwe, a umowa koncesyjna dotycz¹ca tego
przedsiêwziêcia niewykonalna, m.in. z powodu braku
precyzyjnych zapisów dotycz¹cych podzia³u ryzyka,
ochrony interesów Skarbu Pañstwa oraz kwestii finansowych, w tym formy i zakresu wsparcia ze strony
pañstwa. Renegocjacja umowy przebiega³a opieszale, g³ównie z winy rz¹du. Dopiero po up³ywie 2 lat od
zawarcia umowy podpisano aneks, w którym usuniêto wady pierwotnego tekstu. Do czasu zakoñczenia
kontroli nie podpisano natomiast umowy z koncesjonariuszem budowy odcinka autostrady p³atnej A1
Gdañsk-Toruñ wed³ug udzielonej w 1997 r. przez Ministra TiGM koncesji. W okresie, o którym mowa, nie
dokonano te¿ istotnego postêpu w prowadzonych
przez Agencjê od 1996 r. staraniach o uzyskanie wskazania lokalizacyjnego dla autostrady A2 w rejonie
Warszawy.
Przedstawione wy¿ej przes³anki sk³oni³y Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli do stwierdzenia, ¿e w okresie objêtym kontrol¹ dzia³ania Ministra Transportu i Gospo-

W kolejnych latach znacz¹co ros³y koszty refundacji cen leków i materia³ów medycznych. Wiele uwag
NIK budzi³a prawid³owoæ dop³at do leków dla
osób uprawnionych (patrz za³. nr 3, str. 95). Kontrola, obejmuj¹ca jednostki funkcjonuj¹ce na terenie
województwa dolnol¹skiego, mia³a umo¿liwiæ udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy istniej¹ mechanizmy
zapobiegaj¹ce nieuzasadnionemu finansowaniu dop³at ze rodków publicznych, a wiêc czy przeznaczone na ten cel rodki s¹ wydawane efektywnie. Odpowied okaza³a siê negatywna.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e kasom
chorych nie uda³o siê zracjonalizowaæ wydatków na
dop³aty do leków. Dop³aty te w dalszym ci¹gu stanowi³y istotn¹ pozycjê w wydatkach, a ich wzrostowa
tendencja zagra¿a³a p³ynnoci finansowej kas. Racjonalizacji dop³at do leków nie sprzyja³y obowi¹zuj¹ce
uregulowania prawne. Wystawianie przez lekarzy recept refundowanych oznacza³o zaci¹ganie przez nich
zobowi¹zañ, na których wielkoæ ani zasadnoæ kasy
nie mia³y praktycznie ¿adnego wp³ywu, obci¹¿aj¹cych
natomiast ich bud¿et. Oszczêdnemu gospodarowaniu nie sprzyja³ równie¿ system refundowania ceny
leku nie bezporednio ubezpieczonemu, lecz aptekom,
zainteresowanym realizacj¹ jak najwiêkszej liczby recept.
Bardzo kosztowny dla kas i mocno utrudniaj¹cy
optymalizacjê wydatków na dop³aty do leków dla
uprawnionych, okaza³ siê przepis ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przyznaj¹cy uprawnienia do bezp³atnego zaopatrzenia w leki inwalidom
wojennym i ich wspó³ma³¿onkom oraz wdowom
i wdowcom po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach wojennych. Przepis ten umo¿liwi³ otrzymywanie bezp³atnych leków tak¿e osobom nieuprawnionym.
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Ustalono, ¿e na konto inwalidów wojennych, zarówno
za ich zgod¹, jak te¿ bez wiedzy i akceptacji zainteresowanych, lekarze wystawiali dla siebie lub osób trzecich, bezp³atne recepty, najczêciej na drogie leki,
a zw³aszcza na tzw. parafarmaceutyki. O wadze problemu mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e na inwalidów wojennych, którzy stanowili ok. 0,26% ogó³u ubezpieczonych w województwie dolnol¹skim, przypada³o 5,6%
ogólnej liczby recept refundowanych i a¿ 11,6% wartoci tych recept.
Za niedostateczn¹ NIK uzna³a kontrolê prawid³owoci wystawiania recept. Kasy chorych niewiele
mog³y jednak zdzia³aæ w tej materii, brakowa³o bowiem
stosownych uregulowañ prawnych, m.in. dotycz¹cych
rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia i udostêpniania. Winê za taki stan rzeczy
ponosi³ Minister Zdrowia, który do koñca padziernika 2000 r. nie wyda³ odpowiedniego rozporz¹dzenia,
mimo i¿ by³ do tego zobligowany ustaw¹ o zak³adach
opieki spo³ecznej jeszcze w czerwcu 1998 r. W rezultacie kasy ograniczy³y swoje kontrole praktycznie
tylko do sprawdzania prawid³owoci realizowania recept przez apteki, choæ i ta sfera nie zosta³a jednoznacznie uregulowana, nie stosowa³y natomiast tzw.
procedur kontroli wystawiania recept. Na dodatek
z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa kontrolowania recept refundowanych pozbawiona zosta³a Inspekcja
Farmaceutyczna. Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e w ca³ym
1999 r. i I pó³roczu 2000 r. kontrola zasadnoci wystawiania recept by³a symboliczna. Jeli do tego dodaæ brak jakichkolwiek zabezpieczeñ druków recept
i ich powszechn¹ dostêpnoæ, co sprzyja³o wprowadzaniu do obrotu recept fa³szywych, janiejsze stan¹
siê powody niekontrolowanego wzrostu dop³at do leków. Jego istotn¹ przyczyn¹ by³y tolerowane latami
luki w systemie refundacji leków, brak przepisów u³atwiaj¹cych walkê z nielegalnym procederem przechwytywania dop³at przez osoby nieuprawnione,
a wiêc brak niezbêdnych zabezpieczeñ przed niezgodnym z przeznaczeniem spo¿ytkowaniem rodków
publicznych. W tej sytuacji pytanie, czy rodki owe
wydane zosta³y w sposób efektywny, uznaæ nale¿y za
retoryczne.
Nie przynios³y wiêkszych korzyci rodki wyasygnowane na promowanie za granic¹ turystyki i wypoczynku w Polsce (patrz za³. nr 3, str. 74). Z usta-
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leñ kontroli wynika, ¿e w okresie ostatnich trzech lat
zmniejszy³a siê liczba turystów zagranicznych przyje¿d¿aj¹cych do Polski oraz zmala³y uzyskiwane z tego tytu³u wp³ywy finansowe. Regres nast¹pi³ tak¿e na
rynkach, na których prowadzi³y dzia³alnoæ promocyjn¹ polskie orodki informacji turystycznej. Nie powinno byæ to zaskoczeniem, skoro badania ankietowe
przeprowadzone przez Instytut Turystyki wskazuj¹, i¿
orodki te motywowa³y turystów zagranicznych do
odwiedzenia Polski w mniejszym stopniu, ni¿ np. media, porady rodziny lub znajomych. Stawia to pod znakiem zapytania sens prowadzonych dotychczas przez
nie dzia³añ.
Stwierdzono, ¿e orodki nie zawsze dok³ada³y starañ, by w³aciwie wype³niaæ zadania, do których zosta³y powo³ane. Niektóre z nich nie dysponowa³y nawet pe³nym zestawem niezbêdnych materia³ów promocyjnych i informacyjnych. Bior¹c pod uwagê fakt,
i¿ polskie orodki informacji turystycznej stanowi³y
czêsto dla zagranicznego turysty pierwsze ród³o wiadomoci o walorach turystycznych Polski, braki w tym
zakresie mog³y nie tylko utrudniæ promocjê, ale równie¿ zniechêciæ do odwiedzenia naszego kraju.
W niewielkim stopniu wykorzystywane by³y nowe
mo¿liwoci dzia³ania. Powsta³e w wyniku reformy administracyjnej samorz¹dy wojewódzkie sta³y siê nowym jakociowo szczeblem w systemie organizacji
turystyki i promocji walorów turystycznych regionu.
Rola, jak¹ przypisano turystyce w rozwoju województw, nie znalaz³a jednak odzwierciedlenia w wielkoci rodków przeznaczonych na te cele w ich bud¿etach.
Na podstawie wyników kontroli trudno jednoznacznie oceniæ konkretne korzyci, jakie przynosi
krajowi dzia³alnoæ polskich orodków informacji turystycznej za granic¹. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e przekazywane dla nich rodki mog³yby przynieæ wiêksze efekty. Z jednej strony jest to kwestia lepszego ich wykorzystania, do czego przyczyniæ siê mo¿e wyeliminowanie wskazanych przez
NIK nieprawid³owoci w funkcjonowaniu systemu
promocji Polski dziedzinie turystyki i wypoczynku,
z drugiej jednak strony organy w³aciwe do spraw
turystyki powinny rozwa¿yæ, czy pewne formy dzia³alnoci ju¿ siê nie prze¿y³y i czy nie nale¿a³oby
poszukaæ nowych metod, nowych partnerów i nowych pól dzia³ania.

W sposób niezadowalaj¹cy funkcjonowa³ tak¿e
system organizacji i finansowania badañ naukowych w formie projektów badawczych w³asnych,
tzw. grantów (patrz za³. nr 3, str. 11). Przede wszystkim nagminnie nie przestrzegano uchwa³ Komitetu
Badañ Naukowych reguluj¹cych kryteria i tryb przyznawania na ten cel rodków z bud¿etu pañstwa . Nie
by³y tak¿e przestrzegane i egzekwowane przez KBN
zapisy umów zawieranych z kierownikami projektów
oraz jednostkami, w których projekty te by³y realizowane.
Rozlunienie rygorów zwi¹zanych z finansowaniem badañ naukowych przyczyni³o siê do znacznego wyd³u¿enia realizacji projektów. Kierownicy projektów badawczych nagminnie dokonywali zmian w harmonogramach badañ oraz kosztorysach projektów,
naruszaj¹c tym samym postanowienia umów zawartych z KBN. Te samowolne modyfikacje, dotycz¹ce
równie¿ przeznaczenia rodków finansowych, by³y nastêpnie sankcjonowane przez zespo³y KBN. Co wiêcej, zespo³y Komitetu w wielu przypadkach wnioskowa³y o odst¹pienie od ¿¹dania zwrotu rodków wydatkowanych niezgodnie z umow¹. Urz¹d KBN nie egzekwowa³ ponadto ustalonych w swoich uchwa³ach
terminów sk³adania przez kierowników projektów koñcowych raportów o ich realizacji, ani rozliczenia przekazanych na nie rodków. W rezultacie ponad 80%
raportów zosta³o zarejestrowanych z opónieniem,
siêgaj¹cym nawet kilku lat.
Kontrola ujawni³a równie¿ przypadki recenzowania wniosków o finansowanie projektów przez osoby
zatrudnione w tej samej jednostce co kierownik projektu, a tak¿e wzajemne recenzowanie projektów b¹d
raportów koñcowych przez poszczególnych kierowników i wykonawców projektów. Sporód 64 cz³onków
zespo³ów przyznaj¹cych rodki na finansowanie grantów, 42 by³o kierownikami b¹d wykonawcami realizowanych w tym czasie projektów badawczych. Zdarza³o siê równie¿, ¿e niektórzy cz³onkowie zespo³ów
brali udzia³ w posiedzeniach, na których oceniano
wykonanie realizowanych przez nich projektów i podejmowano uchwa³y o odst¹pieniu od ¿¹dania zwrotu rodków wykorzystanych niezgodnie z postanowieniami umów zawartych z KBN. Opisane praktyki nie
zapewnia³y zachowania obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz dokonywaniu oceny
wykonanych prac.

Na problem niecelowego i niegospodarnego wydatkowania rodków bud¿etowych, w jeszcze szerszym kontekcie, wskaza³y wyniki kontroli prawid³owoci korzystania z us³ug doradczych i eksperckich przez organy administracji rz¹dowej (patrz
za³. nr 3, str. 26).
W okresie 1999 r.  I pó³rocze 2000 r. w kontrolowanych jednostkach zlecono ponad 6200 tego rodzaju us³ug, za których wykonanie zap³acono ponad 66,5
mln z³. W wielu przypadkach by³y to wydatki zbêdne.
Najczêciej przedmiotem zleceñ nie by³y bowiem, jak
mo¿na by³o zak³adaæ, projekty ustaw o wyj¹tkowym
znaczeniu dla systemu prawnego czy opracowania
wymagaj¹ce szczególnych kwalifikacji i umiejêtnoci,
ale projekty nowelizacji ustaw lub aktów wykonawczych, których przygotowanie wchodzi³o w zakres
obowi¹zków odpowiednich departamentów kontrolowanych urzêdów i ministerstw, powinny zatem zostaæ
wykonane w³asnymi si³ami.
Prace by³y zlecane kancelariom prawniczym oraz
osobom fizycznym, w tym pracownikom naukowym,
a tak¿e studentom, którzy byli zleceniobiorcami ok.
10% objêtych badaniami umów. Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a zlecanie us³ug o charakterze doradczym
i eksperckim osobom nieposiadaj¹cym udokumentowanych kwalifikacji do ich wykonania jako niecelowe i niegospodarne. Zwróci³a te¿ uwagê na niekonsekwencjê w wyjanieniach zleceniodawców. Zlecanie prac podmiotom zewnêtrznym t³umaczono brakiem pracowników o odpowiednich kompetencjach
i praktyce legislacyjnej, tymczasem wykonuj¹cy us³ugi studenci tym bardziej nie mogli wykazaæ siê kwalifikacjami, nie mówi¹c ju¿ o dowiadczeniu zawodowym, a otrzymywali takie same stawki jak inni us³ugobiorcy.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, sporód objêtych badaniem prac, zlecenie co najmniej 60% us³ug
o charakterze doradczym i eksperckim by³o nieuzasadnione.
Kontrole dotycz¹ce wynagrodzeñ w przedsiêbiorstwach pañstwowych, jednoosobowych spó³kach
Skarbu Pañstwa, administracji rz¹dowej i samorz¹dowej by³y w ostatnich latach podejmowane przez Izbê
kilkakrotnie. Kolejna kontrola obejmuj¹ca tê problematykê dotyczy³a wydatkowania rodków publicznych na wynagrodzenia w kasach chorych i Kra-
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jowym Zwi¹zku Kas Chorych (patrz za³. nr 3, str.
77). Stwierdzono, ¿e wprawdzie kasy i ich krajowy
zwi¹zek gospodarowa³y tymi rodkami w sposób zgodny z przyjêtymi zasadami, to jednoczenie zasady te,
okrelone w wewnêtrznych regulaminach kas, by³y
sprzeczne z ogólnymi prawid³ami ustanowionymi dla
sektora finansów publicznych.
Przepisy ogólne stanowi¹, ¿e sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne jest rodkiem publicznym, a wydatkowanie tego rodka, zgodnie z Konstytucj¹ RP,
mo¿e nastêpowaæ wy³¹cznie na podstawie ustawy.
Tymczasem ustawodawca ustali³ jedynie maksymaln¹ wysokoæ wynagrodzenia dla dyrektorów i cz³onków zarz¹dów kas chorych, pozostawiaj¹c kszta³towania wynagrodzeñ pracowników organom kas, to jest
ich zarz¹dom i radom. Wprawdzie w kasach istniej¹
wewnêtrzne regulaminy wynagradzania, tworzone na
podstawie przepisów Kodeksu pracy, jednak¿e umo¿liwiaj¹ one ustalanie wysokoci indywidualnych wynagrodzeñ w sposób praktycznie dowolny. Poza wspomnianymi przepisami prawa, dotycz¹cymi dyrektorów
i cz³onków zarz¹dów kas, wynikaj¹cymi z tzw. ustawy kominowej, nie ma bowiem norm prawnych kszta³tuj¹cych wysokoæ rodków, jakie kasy mog¹ przeznaczyæ na p³ace oraz okrelaj¹cych kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników.
O tym, ¿e sytuacja taka nie by³a zagadnieniem
istotnym jedynie z punktu widzenia formalnej poprawnoci legislacyjnej, lecz mia³a równie¿ implikacje praktyczne, wiadczy przytoczona przez Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli statystyka. O ile przeciêtne wynagrodzenie
w sektorze administracji publicznej w 2000 r. wynosi³o 2 431 z³, a w sektorze ochrony zdrowia 1 488 z³, to
przeciêtne wynagrodzenie pracowników kas chorych
kszta³towa³o siê na poziomie 3 650 z³. Warto dodaæ,
¿e  jak wykaza³y wczeniejsze kontrole  mimo relatywnie wysokiego poziomu p³ac, w kasach zatrudniano pracowników niespe³niaj¹cych wymogów kwalifikacyjnych okrelonych w taryfikatorach. Wspomnianych wymagañ w zakresie wykszta³cenia nie spe³nia³o np., wed³ug stanu na 1 stycznia 1999 r., 13 sporód
16 dyrektorów regionalnych kas chorych.
Na koszty funkcjonowania kas, a wiêc na wielkoæ
rodków ze sk³adki wydatkowanych na wynagrodzenia, mia³ równie¿ wp³yw wysoki wzrost stanu zatrudnienia  w 2000 r. o ponad 25%. Znaczny wzrost zatrudnienia, a tym samym kosztów administracyjnych,
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zarz¹dy kas t³umaczy³y m.in. zwiêkszaniem siê liczby
zawieranych umów o wiadczenia zdrowotne. Nie
kwestionuj¹c tych wyjanieñ, albowiem liczba obs³ugiwanych przez kasy umów rzeczywicie uleg³a zwiêkszeniu, Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a jednak uwagê na brak ustawowych kryteriów kszta³towania stanu zatrudnienia w kasach, a tak¿e na brak przes³anek do przyjêcia, ¿e stan zatrudnienia mo¿e byæ bezporednio uzale¿niony od liczby zawartych umów.
Wskazuje na to, zdaniem Izby, zw³aszcza znaczna
rozpiêtoæ wskaników obrazuj¹cych te relacje: w poszczególnych kasach liczba pracowników w przeliczeniu na 10 tys. osób ubezpieczonych wynosi³a od 0,8
do 1,8, odsetek osób zajmuj¹cych stanowiska kierownicze  od 10% do 22%, za wysokoæ kosztów administracyjnych, w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego, waha³a siê w granicach od 4 z³ do 14 z³.
W trakcie kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w szerokim zakresie sprawdzany jest sposób wykorzystania rodków pochodz¹cych z ró¿nego rodzaju
dotacji, które w roku ubieg³ym stanowi³y ponad 40%
zrealizowanych wydatków ogó³em. Zagadnienia te
badane by³y równie¿ w toku innych kontroli prowadzonych przez Izbê. Kontrolowano zarówno procedury
przyznawania i rozliczania dotacji, jak te¿ sposób gospodarowania otrzymanymi rodkami, w aspekcie legalnoci i efektywnoci. Niezachowanie jedynie regu³
formalnej poprawnoci w wydatkowaniu rodków publicznych mo¿na by³o zarzuciæ jednostkom objêtym
kontrol¹ finansowania ze rodków bud¿etowych
szkó³ niepublicznych dla dzieci i m³odzie¿y (patrz
za³. nr 3, str. 30) oraz kontrol¹ gospodarowania rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu przeznaczonymi na rozwijanie sportu wród
dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych (patrz
za³. nr 3 , str. 31).
Pierwsza z nich, której celem by³o m.in. zbadanie prawid³owoci naliczania, przekazywania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych, wykaza³a
zbyt ma³¹ dba³oæ o prawid³owe wydawanie rodków bud¿etowych. W ponad 70% kontrolowanych
jednostek samorz¹du terytorialnego stwierdzono
istotne nieprawid³owoci w ustalania zasad udzielania dotacji szko³om i placówkom niepublicznym.
Mimo ustawowego obowi¹zku, prawie po³owa jednostek samorz¹dowych zasad takich nie opraco-

wa³a w ogóle lub zrobi³a to z ponaddwuletnim opónieniem. Stwierdzono, ¿e w 40% jednostek wspomniane zasady nie uwzglêdnia³y wymogów okrelonych w przepisach ustawy o systemie owiaty.
Nieprawid³owoci te by³y nastêpnie przyczyn¹ b³êdnego naliczania wysokoci dotacji nale¿nych szko³om i placówkom niepublicznym.
Podobne uwagi mo¿na poczyniæ równie¿ w przypadku kontroli gospodarowania rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu, pochodz¹cymi
z dop³at do stawek w grach liczbowych, stanowi¹cymi dominuj¹c¹ pozycjê w rodkach publicznych przeznaczanych na rozwijanie sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych.
W wyniku przeprowadzonych wczeniej badañ
Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a przyznawanie, wykorzystywanie i rozliczanie rodków specjalnych UKFiS w skontrolowanych stowarzyszeniach
kultury fizycznej i sportu, wyró¿niaj¹c szczególnie pod
tym wzglêdem uczniowskie kluby sportowe. Z krytyczn¹ ocen¹ spotka³ siê natomiast fakt, i¿ Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Finansów nie podjêli
dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zrealizowanie wniosków pokontrolnych NIK w sprawie takiego znowelizowania
ustawy o grach losowych oraz ustawy o finansach
publicznych, by do rodków przekazywanych ze rodków specjalnych UKFiS mog³yby byæ stosowane przepisy tego drugiego aktu, odnosz¹ce siê do dotacji bud¿etowych oraz przekazywania rodków specjalnych
i ich rozliczania. W ocenie NIK, zrealizowanie wszystkich wniosków pokontrolnych mog³o przyczyniæ siê do
efektywniejszego wykorzystania rodków specjalnych
UKFiS oraz unikniêcia nieprawid³owoci ujawnionych
w toku kontroli przeprowadzonej w 2001 r.
Z jej ustaleñ wynika, ¿e mimo braku podstawowych unormowañ prawnych nast¹pi³a poprawa w gospodarowaniu rodkami specjalnymi, zarówno
w UKFiS, jak i w stowarzyszeniach kultury fizycznej
i sportu. Na szczególne podkrelenie zas³uguje  zdaniem NIK  minimalna skala wykorzystywania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, a tak¿e niezgodnie z celami okrelonymi w ustawie o grach losowych.
Jednak kontrola wykaza³a jednoczenie wystêpowanie uchybieñ, które ujemnie wp³ywa³y na efektywnoæ gospodarowania rodkami specjalnymi UKFiS.
Dotyczy³o to w szczególnoci wyboru wykonawców

zadañ bez dochowania warunków konkurencyjnoci
ofert, nieprecyzyjnego formu³owania zlecanych zadañ
oraz zawieranych umów, zbyt czêstego zlecania zadañ jednostkom, które nastêpnie podzleca³y ich wykonanie innym organizacjom i stowarzyszeniom, nieprzestrzegania zasad i trybu udzielania zamówieñ
publicznych oraz zasad rachunkowoci.
W przypadku dwu ostatnich kontroli stwierdzone uchybienia polega³y g³ównie na niedope³nieniu wymogów formalnych i nie mia³y wiêkszego wp³ywu na
wykonanie konkretnych zadañ, mimo i¿ finansowano je w sposób nie do koñca poprawny. Istotna wydaje siê wszak¿e poczyniona przy tej okazji uwaga
Najwy¿szej Izby Kontroli, ¿e wyeliminowanie owych
nieprawid³owoci, czyli wydatkowanie publicznego
grosza zgodnie z wymogami obowi¹zuj¹cych przepisów, spowodowa³oby lepsze wykorzystanie rodków bud¿etowych.
W³anie zarzut braku wystarczaj¹cych efektów,
czy te¿ osi¹gania efektów mniejszych ni¿ nale¿a³o
oczekiwaæ, mo¿na postawiæ w wietle wyników wielu
innych kontroli zwi¹zanych z przyznawaniem, wykorzystywaniem i rozliczaniem rodków publicznych.
Nieprawid³owoci w tym zakresie polega³y g³ównie na
wydatkowaniu dotacji niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprecyzyjnym okrelaniu w umowach warunków realizacji zadañ i nierzetelnym ich rozliczaniu oraz
przedstawianiu rozliczeñ z opónieniem w stosunku
do terminów okrelonych w umowach.
Ocena dzia³alnoci dysponentów rodków bud¿etowych w zakresie przyznawania, przekazywania,
wykorzystania i rozliczania dotacji celowych na
realizacjê zadañ zleconych jednostkom spoza
sektora finansów publicznych (patrz za³. nr 3, str.
7) by³a celem kolejnej ubieg³orocznej kontroli NIK.
Wykaza³a ona, ¿e zlecaj¹c realizacjê zadañ w sferze
opieki spo³ecznej, organy administracji rz¹dowej
szczebla wojewódzkiego kwotami dotacji wspiera³y nie
tyle realizacjê zadañ przez jednostki spoza sektora
finansów publicznych, co ich bie¿¹ce funkcjonowanie.
W przypadku zadañ zleconych w sferze kultury
i sztuki, niekorzystny wp³yw na gospodarkê rodkami
mia³y czêste zmiany regulacji prawnych, dotycz¹cych
przyznawania dotacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W badanym okresie, obejmuj¹cym 18 miesiêcy, ministerstwo to trzykrotnie mody-
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fikowa³o zasady przyznawania dotacji, co wraz z kilkumiesiêcznymi opónieniami w publikowaniu przepisów nie sprzyja³o jawnoci procedur przyznawania
dotacji i nie gwarantowa³o potencjalnym zleceniobiorcom równoci w dostêpie do rodków publicznych.
Dyscyplinowaniu zleceniobiorców nie sprzyja³a z kolei, stwierdzona w Urzêdzie Kultury Fizycznej i Sportu, praktyka dokonywania na wniosek zainteresowanych zwi¹zków sportowych zmian warunków zawartych umów.
Nagminnie pope³nianym przez dysponentów rodków bud¿etowych uchybieniem by³o nieprawid³owe
przygotowywanie umów, na podstawie których by³y
przyznawane dotacje. W umowach pomijano postanowienia o sposobie rozliczenia dotacji, zasadach
zwrotu niewykorzystanej ich czêci, trybie przeprowadzania kontroli czy te¿ terminie wykonania zadania.
Dysponenci rodków zaniedbywali obowi¹zek precyzyjnego okrelenia zleconych zadañ, co utrudnia³o
rzetelne rozliczenie rodków otrzymanych przez zleceniobiorców na ich sfinansowanie.
Mierne efekty przynios³a pomoc ze rodków
publicznych, udzielona pañstwowym podmiotom
gospodarczym w postaci dotacji oraz kredytów
i po¿yczek preferencyjnych (patrz za³. nr 3, str. 21),
przeznaczonych g³ównie na realizacjê zadañ restrukturyzacyjnych i prac badawczo-rozwojowych.
Czêæ otrzymanych dotacji przedsiêbiorcy wykorzystali niezgodnie z przeznaczeniem, w sposób niecelowy lub niegospodarny. Przyczyni³o siê do tego
m.in. zbyt optymistyczne prognozowanie przysz³ego
popytu na wyroby bêd¹ce przedmiotem realizacji projektów. Planowanie wydatków na restrukturyzacjê zatrudnienia w hutnictwie, a konkretnie na przekwalifikowanie pracowników, rozminê³o siê ca³kowicie z rzeczywistoci¹. Zamiast przewidywanych prawie
2200 osób, ze rodków tych skorzysta³o 117. Sytuacja taka by³a wynikiem braku znajomoci faktycznych
potrzeb przez dotowane podmioty oraz nieprzeprowadzenia przez Ministerstwo Gospodarki krytycznej
analizy zg³aszanych wniosków o dotacjê.
Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a uwagê na znamienny fakt, i¿ pomoc ze rodków publicznych udzielona kontrolowanym przedsiêbiorcom nie wp³ynê³a
na generaln¹ poprawê ich sytuacji finansowej. W latach 1998-1999 oraz w ci¹gu 3 pierwszych kwarta-
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³ów 2000 r. podmioty te wygenerowa³y stratê brutto
(saldow¹) w wysokoci 519,3 mln z³, co stanowi³o
71,6% ³¹cznej wartoci pomocy. Jednak najwiêksz¹
rolê odegra³y tutaj czynniki obiektywne, które uniemo¿liwi³y przedsiêbiorcom osi¹gniêcie pozytywnych
efektów produkcyjnych i finansowych. Pomoc ze
rodków publicznych przeznaczona by³a bowiem
w znacznej czêci na likwidacjê kopalñ, restrukturyzacjê zatrudnienia, g³ównie w hutach, oraz na ochronê rodowiska, co tylko w niewielkim stopniu umo¿liwia³o uzyskanie wymiernych efektów produkcyjnych
i finansowych. W znikomej czêci natomiast pomoc
ta mia³a za zadanie wspomaganie procesów rozwojowych.
Na niewielk¹ efektywnoæ pomocy publicznej znacz¹cy wp³yw mia³y tak¿e nieprawid³owoci w dzia³alnoci przedsiêbiorców. Brak w³aciwych efektów by³
równie¿ wynikiem nienale¿ytego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji i kredytów ze strony organów za³o¿ycielskich, organów reprezentuj¹cych w spó³kach
Skarb Pañstwa oraz innych dysponentów rodków
publicznych. Przyk³adem mo¿e byæ tutaj Komitet Badañ Naukowych, który skontrolowa³ wykonanie zaledwie 2 sporód 53 realizowanych projektów celowych
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W 2001 roku prowadzone by³y równie¿ inne kontrole, w toku których zbadane zosta³y kwestie pozyskiwania dochodów dla bud¿etu pañstwa oraz gospodarowanie rodkami bud¿etowymi.
Kontrola zabezpieczenie nale¿noci celnych
i podatkowych od towarów przewo¿onych tranzytem mia³a na celu ocenienie skutecznoci dzia³añ
podejmowanych w tym wzglêdzie przez administracjê celn¹. Zbadano równie¿, czy administracja samorz¹dowa prawid³owo wymierza i egzekwuje op³aty za p³atne parkowanie na drogach publicznych,
gminy rzetelnie planuj¹, ustalaj¹ i pobieraj¹ podatek od nieruchomoci, uczelnie pañstwowe zasadnie pobieraj¹ op³aty za niektóre us³ugi edukacyjne,
a spó³ki prawa handlowego z udzia³em Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa prowadz¹ dzia³alnoæ w sposób prawid³owy i wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ podatkowych. Oceniono te¿ funkcjonowanie systemu dokonywania zwrotu podatków od towarów i us³ug podatnikom prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹.

W ramach badañ zwi¹zanych z wykorzystaniem
rodków bud¿etowych skontrolowano gospodarowanie nimi przez placówki dyplomatyczne  szczególnie
efektywnoæ wykorzystania rodków przeznaczonych
na inwestycje i remonty  oraz placówki szkolnictwa
artystycznego, gdzie m.in. ustalano przyczyny sta³ego wzrostu zad³u¿enia szkó³. Zbadano realizacjê zakupów inwestycyjnych i wyposa¿enia, dokonanych
przez urzêdy wojewódzkie w okresie 2000 r.  I pó³rocze 2001 r., udzielanie w latach 1999-2000 zamówieñ publicznych przez pañstwowe szko³y wy¿sze zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego,
a tak¿e realizacjê przez Centrum Sztuki Wspó³czesnej
w Warszawie odbudowy zamku Ujazdowskiego i modernizacji Arsena³u. Prawid³owoci gospodarowania
przydzielonymi rodkami powiêcone by³y kontrole
wydatkowania rodków bud¿etowych na dofinansowanie projektów badawczych podejmowanych i finansowanych na wniosek organów administracji rz¹dowej, na wykonywanie badañ kontrolnych zwierz¹t oraz
likwidacjê ognisk chorób zakanych oraz na ³agodzenie skutków klêski suszy w 2000 r.
Plan pracy NIK przewiduje, ¿e w ramach badañ
finansów publicznych w 2002 r. przeprowadzonych
zostanie kolejnych 25 kontroli.
W kontrolach gospodarki bud¿etowej i wykorzystania dotacji uwaga zwrócona zostanie przede
wszystkim na zasadnoæ ich przyznawania, efektywnoæ wykorzystania oraz rzetelnoæ rozliczania. W podobny sposób oceniane bêdzie wykorzystanie rodków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.
Kontrole udzielania zamówieñ publicznych skupiaæ
siê bêd¹ przede wszystkim na badaniu prawid³owoci
stosowania procedur okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych oraz gospodarnoci w korzysta-

niu ze rodków publicznych zaanga¿owanych w zakupy towarów i us³ug.
W sferze podatkowej zbadane zostanie rozliczanie siê podmiotów gospodarczych z podatku dochodowego od osób prawnych, skutecznoæ poboru podatku akcyzowego oraz dzia³alnoæ urzêdów skarbowych prowadz¹cych postêpowania karno-skarbowe
i egzekucjê nale¿noci podatkowych.
W ramach kontroli finansów samorz¹dów terytorialnych baczna uwaga zwrócona bêdzie na prawid³owoæ realizowania zadañ inwestycyjnych, rzetelnoæ
sk³adanych wniosków o dofinansowanie ró¿nych
przedsiêwziêæ i gospodarnoæ w prowadzeniu zadañ
inwestycyjnych, a tak¿e na dba³oæ jednostek samorz¹du terytorialnego o realizacjê dochodów w³asnych.
Szczegó³owej kontroli poddana zostanie gospodarka finansowa agencji i funduszy celowych. Badania obejm¹ m.in. prawid³owoæ wykorzystania rodków publicznych oraz dzia³añ interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, prawid³owoæ stosowania przez
Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dop³at do oprocentowania kredytów rolniczych oraz
tworzenia funduszy rehabilitacji osób niepe³nosprawnych i gospodarnoæ w finansowaniu turnusów rehabilitacyjnych ze rodków PFRON.
Poza wymienionymi wy¿ej, przeprowadzone zostan¹ badania oceniaj¹ce prawid³owoæ wykorzystywania rodków finansowych w ochronie przeciwpo¿arowej, zarz¹dzania rodkami PHARE przez stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego, informatyzacji jednostek resortu finansów. Bêdzie te¿ kontrolowana zasadnoæ udzielania porêczeñ i gwarancji
przez Skarb Pañstwa, ich wp³yw na zobowi¹zania SP
i bie¿¹ce wydatki bud¿etowe, wreszcie skutecznoæ
wykonywania dozoru celnego przez administracjê
celn¹.

!

1.

!

Gospodarowanie
maj¹tkiem
publicznym

!!

2.

Kontrole realizowane w ramach tego priorytetowego kierunku badañ stanowi¹ jedn¹ z g³ównych powinnoci
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na³o¿onych na NIK ustaw¹ o Najwy¿szej Izbie Kontroli. Zgodnie z jej postanowieniami, badaj¹c zarz¹dzanie
publicznym maj¹tkiem, Izba kontroluje dzia³alnoæ organów administracji rz¹dowej, NBP, pañstwowych osób
prawnych, a tak¿e dzia³alnoæ innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych (przedsiêbiorców)
w zakresie, w jakim wykorzystuj¹ one maj¹tek albo rodki pañstwowe lub komunalne oraz wywi¹zuj¹ siê z zobowi¹zañ finansowych na rzecz pañstwa. W toku prowadzonych kontroli badano bie¿¹ce gospodarowanie mieniem pañstwowym i mieniem samorz¹du terytorialnego oraz przekszta³cenia w³asnociowe zachodz¹ce w polskiej gospodarce: procesy jej restrukturyzacji oraz szeroko pojêtej prywatyzacji, obejmuj¹cej m.in. sektor bankowy i rolnictwo.
W latach 1996-2000 przeprowadzono ponad 80 kontroli powiêconych tym zagadnieniom. Badanie w ró¿nym okresie oraz kontekcie gospodarczym i spo³ecznym przebiegu procesów zachodz¹cych w gospodarce
i ¿yciu publicznym pozwoli³o niejednokrotnie na wskazanie g³êbszych przyczyn powstawania zaistnia³ych nieprawid³owoci i sformu³owanie wniosków ogólniejszej natury, odnosz¹cych siê do sposobu wykonywania zadañ.
Z przeprowadzonych w poprzednich latach kontroli wynika³o, ¿e gospodarowanie publicznym maj¹tkiem wielokrotnie odbywa³o siê w sposób nieprzynosz¹cy nale¿nych korzyci bud¿etowi pañstwa. Liczne nieprawid³owoci, w tym przede wszystkim brak nale¿ytej troski o powierzone mienie, brak starannoci i rzetelnoci w podejmowanych dzia³aniach, mia³y miejsce przy biernej postawie organów za³o¿ycielskich oraz rad nadzorczych.
Znaczn¹ czêæ odpowiedzialnoci za stwierdzon¹ niegospodarnoæ, niekiedy wskazuj¹c¹ na stawianie interesu
prywatnego nad publiczny i osi¹ganie w³asnej korzyci ponosi³y  zdaniem Izby  organy pañstwa, które nie
wywi¹za³y siê nale¿ycie ze swych nadzorczych i kontrolnych funkcji.
Kontrola wnoszenia maj¹tku pañstwowych osób prawnych do spó³ek, skutków gospodarczych tych dzia³añ,
a tak¿e rzetelnoci rozliczeñ miêdzy pañstwowymi osobami prawnymi i spó³kami dzia³aj¹cymi z ich udzia³em,
pozwoli³a stwierdziæ, ¿e osi¹gniête efekty równie¿ by³y odleg³e od oczekiwanych. Brak nale¿ytego nadzoru
w³acicielskiego sprzyja³ wnoszeniu mienia do spó³ek na niekorzystnych warunkach. Struktura udzia³ów pañstwowych osób prawnych niekiedy nie zapewnia³a im kontroli nad powstaj¹c¹ spó³k¹. W rezultacie zmiany maj¹tkowe nie wp³ynê³y w istotny sposób na poprawê wyników finansowo-ekonomicznych podmiotów pañstwowych.
Nie by³y wystarczaj¹co skutecznie egzekwowane nale¿noci z tytu³u odp³atnego nabycia praw w³asnoci
budynków i lokali, podobnie jak zobowi¹zania zawarte w umowach prywatyzacyjnych. Udostêpnianie mienia
przez przedsiêbiorstwa pañstwowe i jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa innym podmiotom, choæ zazwyczaj
mia³o racjonalne podstawy, czêsto przysparza³o dochodów jedynie podmiotom niepañstwowym. Mienie niejednokrotnie oddawano do u¿ytkowania bez przetargu, za ustalone czynsze czêsto kszta³towa³y siê poni¿ej poziomu cen rynkowych, nie egzekwowano terminowego regulowania nale¿noci. Szczególnie jaskrawo uwidoczni³o
siê to w przypadku publicznych zak³adów opieki zdrowotnej.
Du¿o uwagi Najwy¿sza Izba Kontroli powiêca procesowi przekszta³ceñ w³asnociowych. Dziedzina ta od
pocz¹tku transformacji ustrojowej w Polsce interesowa³a Izbê szczególnie, a to ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ podatnoæ zmian w³acicielskich w gospodarce na korupcjê oraz na wynikaj¹ce st¹d zagro¿enia dla interesu Skarbu Pañstwa. Wyniki kontroli zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ i prywatyzacj¹ ujawni³y trudnoci, na jakie napotyka³y te procesy, nade wszystko brak spójnej, konsekwentnie realizowanej strategii dzia³ania w tym zakresie. Wielokrotne zmiany planów przekszta³ceñ, w odniesieniu do konkretnych podmiotów, odbija³y siê niekorzystnie na
ich kondycji finansowej, co w konsekwencji pogarsza³o ich pozycjê na rynku, tak jak to mia³o miejsce np. w odniesieniu do RUCH SA. Podobny los spotyka³ zreszt¹ nie tylko pojedyncze zak³ady, ale równie¿ ca³e bran¿e,
czego przyk³adem przemys³ cukrowniczy, czy spirytusowy.
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W 2001 r., w ramach kontroli dotycz¹cych funkcjonowania niektórych podmiotów, zbadana zosta³a
dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa pañstwowego Porty Lotnicze (patrz za³. nr 3, str. 27). Najwy¿sza Izba
Kontroli stwierdzi³a nierzetelne i nieracjonalne gospodarowanie maj¹tkiem przedsiêbiorstwa przez jego kierownictwo, nieprzestrzeganie przepisów obowi¹zuj¹cego prawa, zagro¿enie korupcj¹, a tak¿e brak w³aciwego nadzoru ze strony organu za³o¿ycielskiego.
Prawid³owoæ gospodarowania maj¹tkiem przedsiêbiorstwa zosta³a przez Izbê zakwestionowana,
mimo osi¹gania przez nie bardzo dobrych wyników
finansowych. Kierownictwo Portów Lotniczych dopuci³o siê bowiem dzia³añ niegospodarnych oraz naruszeñ prawa, istotnie pomniejszaj¹cych wypracowany
zysk. Nale¿a³y do nich porêczenie spó³ce prywatnej
kredytu o wartoci ponad 13 mln z³, opónienia w windykowaniu nale¿noci, nienaliczanie nale¿nych odsetek  co oznacza³o w praktyce kredytowanie partnerów handlowych, w tym zagranicznych. Tworzono równie¿ i przystêpowano do spó³ek nie bacz¹c na interes
ekonomiczny przedsiêbiorstwa. W sposób nieformalny kredytowano i subsydiowano, przekszta³cone
w spó³ki, regionalne porty lotnicze. Nadzór nad inwestycjami PPL przekazywano spó³kom zale¿nym i stowarzyszonym, ze szkod¹ dla w³asnych interesów.
Funkcje w³acicielskie i wspó³w³acicielskie w spó³kach z udzia³em PPL sprawowano nierzetelnie. Na
dodatek sprawozdania finansowe PPL nie odzwierciedla³y ich rzeczywistej sytuacji finansowej i maj¹tkowej.
Stwierdzone nieprawid³owoci by³y konsekwencj¹
nie tylko niew³aciwego zarz¹dzania przedsiêbiorstwem przez kolejnych naczelnych dyrektorów PPL,
lecz tak¿e niesumiennie sprawowanego nadzoru za³o¿ycielskiego przez ministra w³aciwego do spraw
transportu. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,
w niewielkim tylko stopniu wykorzystuj¹c swoje ustawowe uprawnienia w tym wzglêdzie, nie mia³ dostêpu
do pe³nej informacji o uwarunkowaniach ekonomiczno-prawnych funkcjonowania PPL i portów lotniczych,
mimo ¿e w tym czasie, w ramach projektowanych aktów prawnych, planowa³ istotne zmiany w ich dzia³alnoci, strukturze organizacyjnej i zasadach finansowania zamierzeñ inwestycyjnych.
Kontrola wskaza³a na koniecznoæ wzmocnienia
nadzoru ministra w³aciwego do spraw transportu nad

maj¹tkiem PPL, a tak¿e stworzenia temu ministrowi
warunków pozwalaj¹cych kszta³towaæ i realizowaæ politykê funkcjonowania portów lotniczych w Polsce.
W tym celu, zdaniem NIK, powinny zostaæ uchylone
przepisy sytuuj¹ce naczelnego dyrektora PPL w roli
faktycznego twórcy strategii w tym wzglêdzie, bowiem
w PPL w³anie podejmowane by³y decyzje o wielkoci i kierunkach inwestycji w poszczególnych portach
lotniczych, tworzeniu spó³ek na bazie regionalnych
portów lotniczych, ich ukrytym subwencjonowaniu
i kredytowaniu, o stosowaniu upustów dla przewoników i dopuszczaniu do powstania powa¿nych zaleg³oci w regulowaniu zobowi¹zañ przez przewoników
narodowych innych pañstw.
Dodatnie wyniki finansowe odnotowa³a równie¿
inna kontrolowana jednostka  pañstwowe przedsiêbiorstwo u¿ytecznoci publicznej Poczta Polska (patrz
za³. nr 3, str. 29)  ale i ono, podobnie jak Porty Lotnicze, mog³o osi¹gn¹æ znacznie lepsze rezultaty, gdyby gospodarniej zarz¹dza³o posiadanymi rodkami finansowymi. Tymczasem kierownictwo Poczty Polskiej
doprowadzi³o do nieuzasadnionego wzrostu kosztów
dzia³alnoci, g³ównie wskutek zawarcia niekorzystnych
umów o dostawê materia³ów i us³ug.
Warto zaznaczyæ, ¿e podobne nieprawid³owoci
ujawni³a kontrola przeprowadzona w 1999 r., a obejmuj¹ca lata 1996-1999. Wykaza³a ona niegospodarne dzia³ania poprzedniego kierownictwa przedsiêbiorstwa, w wyniku których Poczta ponios³a zbêdne, b¹d
niewspó³miernie do uzyskanych efektów, koszty. Zamieszczane w umowach postanowienia dotycz¹ce
warunków dostaw nie zabezpiecza³y w dostatecznym
stopniu interesów Poczty Polskiej. Charakter i rozmiary tych nieprawid³owoci wskazywa³y  w ocenie Izby
 na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji.
Przeprowadzona w 2001 r. kontrola sprawdzaj¹ca wykaza³a, ¿e nie zrealizowano w ca³oci wniosków
sformu³owanych w wyniku poprzedniej kontroli. Nadal
zawierane by³y nieuzasadnione rzeczywistymi potrzebami umowy na dostawê materia³ów i us³ug, przy wyborze wykonawców zamówieñ nie przestrzegano wewnêtrznych procedur przetargowych, umowy nie zabezpiecza³y w dostateczny sposób interesów przedsiêbiorstwa. Najwy¿sza Izba Kontroli zakwestionowa³a
m.in. celowoæ zlecania kancelariom prawnym opracowañ, których odpowiednie komórki nie by³y w sta-
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nie przed³o¿yæ kontrolerom NIK, a tak¿e zlecenia jednej z firm wykonania oceny zgodnoci z wymaganiami Poczty Polskiej oprogramowania finansowo-ksiêgowego, które zosta³o wczeniej dopuszczone do u¿ytku przez dyrektora generalnego przedsiêbiorstwa. Bez
wystarczaj¹cego uzasadnienia i rzetelnego udokumentowania wyp³acono kwotê 1,1 mln z³ za doradztwo w zakresie public relations. Za kwotê 5 mln z³ zamówiono materia³y promocyjno-reklamowe, do których
zaliczone zosta³y m.in. kurtki, wyroby ze z³ota oraz
skórzane teczki. Przejawem ra¿¹cej niegospodarnoci by³o wybranie sporód ofert na dostawê paliwa
oferty dro¿szej ni¿ przedstawiona przez inn¹, konkuruj¹c¹ o udzielenie zamówienia firmê. W konsekwencji Poczta Polska zap³aci³a za paliwo nawet wiêcej,
ni¿ wynosi³a jego cena na wolnym rynku.
Stwierdzone nieprawid³owoci stanowi³y równie¿
dowód, ¿e ustawowe uprawnienia nadzorcze Rady
Poczty Polskiej by³y czysto teoretyczne. Na przyk³ad,
kilkakrotnie ponawiane przez Radê zalecenia, dotycz¹ce zmiany wielkoci i struktury dokonywanych zakupów artyku³ów promocyjnych, zosta³y przez kierownictwo Poczty Polskiej zlekcewa¿one.
Na marginesie obydwu przedstawionych wy¿ej
kontroli nale¿y zauwa¿yæ, ¿e osoby kieruj¹ce wymienionymi przedsiêbiorstwami, tak Portami Lotniczymi
jak i Poczt¹ Polsk¹, a tak¿e kontrolowanych wczeniej Polskimi Kolejami Pañstwowymi, a wiêc podmiotami o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki, wykazywa³y daleko id¹c¹ niezale¿noæ, co skutkowa³o przy biernej postawie organów
zobowi¹zanych do sprawowania nadzoru w³acicielskiego, zdecydowanie negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi.
Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a gospodarowanie maj¹tkiem w przedsiêbiorstwie pañstwowym Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie (patrz za³. nr 3, str. 32). Jak wykaza³a przeprowadzona w 1995 r. kontrola, w przedsiêbiorstwie tym,
bêd¹cym znan¹ na rynku krajowym i zagranicznym
firm¹ budowlano-konserwatorsk¹, posiadaj¹c¹ znaczny maj¹tek trwa³y, w wyniku przeprowadzonych w latach 1989-1992 przekszta³ceñ organizacyjnych i w³asnociowych dopuszczono do niegospodarnego rozdysponowania znacznej czêci tego maj¹tku. Podejmowane od po³owy 1992 r. próby odtworzenia daw-
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nej struktury przedsiêbiorstwa nie powiod³y siê. Przedsiêbiorstwo systematycznie ponosi³o straty na dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej, które rekompensowa³o dochodami ze sprzeda¿y maj¹tku produkcyjnego oraz z administrowania nieruchomociami. Z ustaleñ kontroli wynika³o, ¿e stwierdzone nieprawid³owoci by³y skutkiem m.in. niedostatecznego zainteresowania sytuacj¹ w przedsiêbiorstwie organu za³o¿ycielskiego, którym by³ Minister Kultury i Sztuki.
W lad za wspomnian¹ kontrol¹, w 2001 r. Izba
przeprowadzi³a doran¹ kontrolê sprawdzaj¹c¹. Potrzebê zbadania sytuacji w przedsiêbiorstwie zg³osi³a
równie¿ sejmowa Komisja Kultury i rodków Przekazu, ponadto wp³ynê³a skarga pracowników PKZ, informuj¹cych o nieprawid³owociach zwi¹zanych ze
sprzeda¿¹ nieruchomoci. W wyniku dokonanych badañ NIK oceni³a negatywnie ekonomiczno-finansowe
efekty restrukturyzacji PP PKZ. Kontrola wykaza³a
bowiem, ¿e dzia³ania podjête przez przedsiêbiorstwo
w celu odbudowy potencja³u i odzyskania pozycji PP
PKZ sprzed 1989 r. nie przynios³y poprawy jego kondycji finansowej. Wrêcz przeciwnie, w latach 19952000 przedsiêbiorstwo ponios³o stratê na sprzeda¿y,
dzia³alnoci operacyjnej, dzia³alnoci gospodarczej
oraz stratê netto, w sumie ponad 11 mln z³. Ujemny
wynik finansowy odnotowano pomimo sprzeda¿y ponad po³owy maj¹tku trwa³ego. Porównanie efektów
uzyskanych z poszczególnych sfer dzia³alnoci gospodarczej wykaza³o, ¿e w latach 1997-1999 podstawowym ród³em zysku by³a sprzeda¿ maj¹tku przedsiêbiorstwa.
Najwy¿sza Izba Kontroli ponownie oceni³a krytycznie sposób wywi¹zywania siê organów za³o¿ycielskich przedsiêbiorstwa z ustawowych obowi¹zków sprawowania nadzoru nad dzia³alnoci¹ i restrukturyzacj¹ PP PKZ. Dotyczy³o to zarówno Ministra Kultury i Sztuki, jak i sprawuj¹cego funkcjê organu za³o¿ycielskiego od 1 stycznia 1998 r. Ministra
Skarbu Pañstwa.
Przyk³adów problemów w funkcjonowaniu ca³ych
bran¿ przemys³u dostarczy³y wyniki kontroli realizacji zadañ administracji rz¹dowej w dziedzinie rybo³ówstwa morskiego (patrz za³. nr 3, str. 93). Stan
tego sektora gospodarki by³ w ostatnich latach przedmiotem wielu interpelacji poselskich, a tak¿e licznych
krytycznych publikacji w mediach. Minister Transpor-

tu i Gospodarki Morskiej, nadzoruj¹cy do 1999 r. rybo³ówstwo morskie, nie stworzy³ warunków sprzyjaj¹cych w³aciwemu funkcjonowaniu tej dziedziny, uznanej w Narodowym programie przygotowania do cz³onkostwa w Unii Europejskiej za jedn¹ z priorytetowych
ga³êzi polskiej gospodarki. Poprawy w tym wzglêdzie
nie przynios³o przejêcie, we wrzeniu 1999 r., nadzoru nad rybo³ówstwem morskim przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. D³ugotrwa³e przejmowanie zadañ
i kompetencji ujemnie wp³ynê³o na sprawnoæ funkcjonowania organów administracji rybo³ówstwa morskiego i spowodowa³o opónienia w realizacji szeregu przedsiêwziêæ niezbêdnych do poprawy efektywnoci i konkurencyjnoci tego sektora w okresie poprzedzaj¹cym spodziewane wejcie Polski do Unii
Europejskiej.
Utrzymuj¹cy siê w latach 1998-2000 regres polskiego rybo³ówstwa morskiego by³ w znacznej mierze skutkiem braku odpowiedniej polityki pañstwa, za
kreowanie której odpowiedzialny by³ Minister Transportu i Gospodarki Morskiej. Przede wszystkim nie
zosta³ wprowadzony system ekonomiczno-finansowy
dostosowany do specyficznych uwarunkowañ tego
sektora, co uniemo¿liwia³o poszczególnym podmiotom gromadzenie rodków na modernizacjê przestarza³ej floty rybackiej i konkurowanie z rybo³ówstwem
krajów Unii Europejskiej, wspomaganym rozbudowanym systemem protekcjonizmu pañstwowego. Administracja rz¹dowa nie udzieli³a te¿ przedsiêbiorstwom
po³owów dalekomorskich dostatecznego wsparcia
w uzyskiwaniu dostêpu do ³owisk w strefach ekonomicznych pañstw nadbrze¿nych. Równie nieskuteczne okaza³y siê dzia³ania organów administracji maj¹ce doprowadziæ do przemian strukturalnych w przedsiêbiorstwach. W ocenie NIK, systemowe formy
wsparcia gospodarki rybnej, tj. dop³aty do oprocentowania kredytów na skup i przechowania zapasów ryb
oraz sprzeda¿y paliwa po cenach specjalnych, nie
przynosi³y zak³adanych efektów, nieprawid³owoci
w organizacji sprzeda¿y paliw stwarza³y natomiast
mo¿liwoci korzystania z tej pomocy przez osoby nieuprawnione.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, niezadowalaj¹ce wykonywanie przez odpowiedzialne organy administracji rz¹dowej zadañ w zakresie rybo³ówstwa
morskiego stanowi³o jedn¹ z istotnych przyczyn pog³êbiaj¹cego siê regresu tej dziedziny gospodarki.

Ustalenia kontroli wykorzystania wód ródl¹dowych dla gospodarki rybackiej (patrz za³. nr 3, str.
55) dowodz¹, ¿e i w tej dziedzinie nadzór w³acicielski by³ iluzoryczny. Szczególnie brakowa³o koordynacji w zarz¹dzaniu p³yn¹cymi wodami ródl¹dowymi,
stanowi¹cymi w³asnoæ pañstwa i odpowiedniej kontroli nad prowadzon¹ na tych wodach gospodark¹.
Kontrola ujawni³a nielegaln¹ sprzeda¿ lub zwrot
by³ym w³acicielom gruntów pod wodami p³yn¹cymi
stanowi¹cymi w³asnoæ pañstwa. Miêdzy innymi w latach 1995-2000 jeziora sprzedawa³a lub zwraca³a
Agencja W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa, zwykle
po uprzednim z³o¿eniu do biur geodezji i urz¹dzeñ
rolnych nielegalnych wniosków o przeklasyfikowanie
jezior z wodami p³yn¹cymi na jeziora z wodami stoj¹cymi.
Mimo up³ywu 40 lat od ustanowienia p³yn¹cych
wód ródl¹dowych w³asnoci¹ pañstwa, nadal nie ma
rzetelnej wiedzy o ich powierzchni. Nie zosta³y one
zinwentaryzowane ani zewidencjonowane. Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organ w³aciwy do prowadzenia katastru gospodarki wodnej, stanowi¹cego
podstawowy instrument zarz¹dzania wodami, w ogóle nie podj¹³ tego zadania, podobnie Minister Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa,
który przej¹³ w 1989 r. sprawy zwi¹zane z gospodark¹ wodn¹, a tak¿e Minister rodowiska. Ten ostatni
dopiero w 1999 r., w rozporz¹dzeniu w sprawie organizacji i powo³ania regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej, zobowi¹za³ te jednostki do opracowania
warunków korzystania z wód dorzeczy oraz do prowadzenia katastru gospodarki wodnej. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³ brak za³o¿eñ i programu
polityki pañstwa, ujmuj¹cych kompleksowo zagadnienia gospodarki rybackiej na wodach ródl¹dowych.
Niewystarczaj¹ca wiedza organów administracji
na temat budowy stawów rybnych (patrz za³. nr 3,
str. 98) sta³a siê w wielu wypadkach przyczyn¹ niew³aciwej gospodarki zasobami naturalnymi oraz strat
ponoszonych przez bud¿et pañstwa i bud¿ety samorz¹dowe.
Przeprowadzona na terenie Dolnego l¹ska kontrola wykaza³a, i¿ organy te nie dostrzega³y zjawiska
wydobywania kopalin pospolitych z pominiêciem rygorów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, bez uzyskania koncesji na tê dzia³alnoæ, pod pretekstem b¹d
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w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji. Tymczasem kwestia ta coraz czêciej podnoszona by³a w mediach
i skargach kierowanych do NIK. Dodaæ nale¿y, ¿e ¿adne ze skontrolowanych starostw nie mia³o pe³nego
rozeznania o planowanych, realizowanych i zakoñczonych inwestycjach, nie egzekwowano bowiem od inwestorów zg³aszania rozpoczêcia i zakoñczenia budowy stawów rybnych, ani przyst¹pienia do ich u¿ytkowania.
Liczne w¹tpliwoci budzi³ sposób gospodarowania publicznym maj¹tkiem przekazanym w dzier¿awê,
oddanym do odp³atnego korzystania lub powierzonym
w zarz¹d ró¿nym podmiotom. W wielu przypadkach
w³aciciel udostêpnionego mienia  Skarb Pañstwa 
nie czerpa³ z tego tytu³u nale¿nych korzyci, za organy administracji pañstwowej nie wykazywa³y wystarczaj¹cej dba³oci o jego interesy.
Kontrola realizacji nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y i odp³atnego udostêpnienia nieruchomoci
Skarbu Pañstwa (patrz za³. nr 3, str. 8), przeprowadzona w 48 starostwach powiatowych i miastach na
prawach powiatu oraz 16 urzêdach wojewódzkich,
wykaza³a nieprawid³owoci w realizacji zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, okrelonych
w ustawie o gospodarce nieruchomociami.
W starostwach nieterminowo i z miernym skutkiem
prowadzona by³a windykacja nale¿noci za gospodarowanie mieniem Skarbu Pañstwa, co przyczyni³o siê
do wzrostu zaleg³oci w dochodach bud¿etowych z tego tytu³u. O nagminnym wystêpowaniu tego rodzaju
uchybieñ dobitnie wiadczy fakt, i¿ tylko w 4 starostwach na 48 skontrolowanych nie zg³oszono uwag
do dzia³añ zwi¹zanych z uzyskiwaniem dochodów dla
bud¿etu pañstwa. Istotnym niedopatrzeniem by³o nieaktualizowanie stawek op³at z tytu³u u¿ytkowania wieczystego i trwa³ego zarz¹du nieruchomociami Skarbu Pañstwa.
W kontrolowanych starostwach nie przestrzegano zasad prowadzenia i aktualizowania ewidencji zasobów nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa, ewidencji u¿ytkowników tych zasobów
i nale¿nych op³at. Nieterminowo odprowadzano do
bud¿etów wojewodów uzyskane dochody, nierzetelnie te¿ je planowano.
Wojewodowie nie posiadali rzetelnych i pe³nych
informacji dotycz¹cych nieruchomoci Skarbu Pañ-
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stwa z terenu województwa. Urzêdy wojewódzkie nie
dysponowa³y równie¿ wiarygodnymi danymi o nale¿nociach z tytu³u gospodarowania tymi nieruchomociami, co z kolei utrudnia³o precyzyjne planowanie
tej grupy dochodów i uniemo¿liwia³o sporz¹dzanie
zgodnych ze stanem faktycznym sprawozdañ z wykonania dochodów bud¿etu pañstwa.
Brak nadzoru i kontroli realizacji dochodów pochodz¹cych z gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pañstwa przyczynia³ siê do narastania zaleg³oci
w tych dochodach.
Kontrola powiêcona egzekwowaniu zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z dzier¿awy oraz sprzeda¿y nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (patrz za³. nr 3, str. 86) wykaza³a, ¿e o ile jednostki terenowe i filie Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w zawieranych umowach na ogó³ poprawnie zabezpiecza³y interesy Skarbu Pañstwa, to znacznie gorzej by³o z egzekwowaniem wywi¹zywania siê
kontrahentów z postanowieñ tych umów.
Dzier¿awcy i nabywcy mienia nie regulowali nale¿ycie swoich zobowi¹zañ finansowych wobec Agencji. wiadczy³ o tym wysoki wzrost poziomu nale¿noci wymagalnych, a tak¿e systematyczny spadek
wskaników sp³at nale¿noci z tytu³u czynszu dzier¿awnego i rat za wykupiony maj¹tek. Stan taki wynika³ nie tylko z dekoniunktury w rolnictwie, ale spowodowany by³ równie¿ ma³o skutecznymi dzia³aniami
windykacyjnymi Agencji. W wielu skontrolowanych
jednostkach postêpowanie windykacyjne prowadzono w sposób przewlek³y, nie korzystano w pe³ni z mo¿liwoci egzekwowania nale¿noci z ustanowionych
w umowach zabezpieczeñ p³atnoci.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, niewystarczaj¹ce i ma³o skuteczne by³y dzia³ania nadzorcze skontrolowanych jednostek, zw³aszcza jeli chodzi o egzekwowanie obowi¹zków umownych od dzier¿awców.
Liczba kontroli przeprowadzonych przez oddzia³y terenowe i filie by³a znacznie mniejsza ni¿ wynika³o to
z zaleceñ prezesa Agencji, zgodnie z którymi nale¿a³o dokonywaæ corocznej wiosennej i jesiennej wizytacji dzier¿awionych nieruchomoci celem sprawdzenia,
czy dzier¿awcy nale¿ycie dbaj¹ o powierzone sk³adniki mienia Skarbu Pañstwa. Na zbyt ma³¹ efektywnoæ kontroli wskazywa³ m.in. wzrost liczby dzier¿awców nieprzestrzegaj¹cych obowi¹zuj¹cych przepisów

prawnych (prawa budowlanego, wodnego, o ochronie
obiektów zabytkowych, o ochronie przyrody), poddzier¿awiaj¹cych czêæ przedmiotu dzier¿awy osobom
trzecim oraz dokonuj¹cych zmian przeznaczenia czêci przedmiotu dzier¿awy bez zgody Agencji, a tak¿e
nieop³acaj¹cych sk³adki ubezpieczeniowej od dzier¿awionego mienia.
Przekszta³cenia w³asnociowe, podobnie jak w latach poprzednich, równie¿ w zwi¹zku z kontrolami
zakoñczonymi w 2001 r. sta³y siê przedmiotem wielu
krytycznych ocen i uwag Najwy¿szej Izby Kontroli.
Poza wyj¹tkowo rozleg³ym w tej dziedzinie obszarem
dzia³añ nara¿onych na grobê wyst¹pienia korupcji,
Izba wskazywa³a g³ównie na przewlek³oæ postêpowañ, spory i niejasnoci kompetencyjne, brak koncepcji lub  równie szkodliwe  czêste jej zmiany, niekonsekwencjê, nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cych przepisów, niecelowe wydatki ponoszone na opracowanie zbêdnych ró¿nego rodzaju analiz i ekspertyz.
Tak w³anie by³o w wypadku sektora naftowego
(patrz za³. nr 3, str. 58). Rozpoczête w tej bran¿y
w 1992 r. procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne do chwili obecnej nie zosta³y zakoñczone.
Strategia oraz cele przekszta³ceñ w³asnociowych okrela³y rz¹dowe programy z wrzenia
1992 r., którego realizacja nigdy nie zosta³a podjêta, a nastêpnie program z lipca 1995 r. Program ten
przewidywa³ wzmocnienie podstawowych jednostek
w sektorze  Petrochemii P³ock SA, Rafinerii Gdañskiej SA i CPN SA. Restrukturyzacja mia³a polegaæ
przede wszystkim na komercjalizacji wszystkich
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do bran¿y, utworzeniu
holdingu przedsiêbiorstw naftowych (PKN), wyodrêbnieniu z CPN maj¹tku Dyrekcji Eksploatacji Cystern i Naftobaz, utworzeniu na ich bazie spó³ek
z o.o., a nastêpnie wniesieniu ich do PKN, utworzeniu drugiego holdingu pod nazw¹ Rafinerie Po³udniowe oraz powi¹zaniu kapita³owym PKN
z CIECH SA. Za³o¿enia programu zmienia³y siê jednak wielokrotnie. Jedn¹ z istotnych ró¿nic by³a
zmiana przeznaczenia wp³ywów z prywatyzacji sektora, które zamiast stymulowaæ jego rozwój, sta³y
siê ród³em przychodów bud¿etowych. Zmiany strategii polega³y, m.in. na rezygnacji z utworzenia holdingu Rafinerie Po³udniowe oraz z udzia³u CIECH
w programie.

W 1996 r. nast¹pi³o pewne przyspieszenie przekszta³ceñ w³asnociowych. G³ówne zmiany dotyczy³y
powi¹zañ kapita³owych wewn¹trz sektora, nie pozyskano bowiem, z wyj¹tkiem Dyrekcji Eksploatacji Cystern  inwestora strategicznego spoza tego sektora,
a tym samym nie nast¹pi³ dop³yw kapita³u z zewn¹trz.
Ustalono, ¿e kolejne dzia³ania prowadzone przez
Ministra Skarbu Pañstwa, a wczeniej Ministra Przekszta³ceñ W³asnociowych, w wielu wypadkach odbiega³y od za³o¿eñ programu rz¹dowego. Minister PW
mia³ obowi¹zek skomercjalizowaæ CPN do koñca
wrzenia, a Przedsiêbiorstwo Eksploatacji Ruroci¹gów
Naftowych i Rafinerie Po³udniowe do koñca padziernika 1995 r. W rzeczywistoci komercjalizacjê, z istotnymi opónieniami, prowadzili obaj ministrowie  Przekszta³ceñ W³asnociowych i Skarbu Pañstwa. Proces
ten w przypadku rafinerii po³udniowych zakoñczy³ siê
w czerwcu 1996 r., a w przypadku PERN dopiero
w grudniu 1998 r. Nie zosta³y dotrzymane tak¿e terminy utworzenia spó³ek CPN-DEC i CPN-Naftobazy.
Zamiast do koñca listopada 1995 r., spó³ki te utworzone zosta³y dopiero w padzierniku 1996 r. i kwietniu 1997 r.
Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a zmiany w³asnociowe w najwiêkszym podmiocie sektora,
jakim jest PKN ORLEN, zwracaj¹c jednak uwagê, ¿e
nadal nie zosta³ on w pe³ni sprywatyzowany i nie zapad³y jeszcze decyzje o wyborze inwestora strategicznego. Nie zosta³a równie¿ podjêta decyzja w sprawie
sprywatyzowania Rafinerii Gdañskiej, a tak¿e 3 sporód 5 rafinerii po³udniowych.
Niezrealizowanie wielu strategicznych za³o¿eñ
programu rz¹dowego mo¿e mieæ negatywne konsekwencje dla tej dziedziny gospodarki. Opónienia w realizacji programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego wydaj¹ siê byæ  w ocenie NIK  przyczyn¹ zniechêcenia inwestorów zagranicznych do inwestowania w polski sektor naftowy i sk³aniaj¹ ich do
zaanga¿owania kapita³ów w innych krajach. wiadczyæ o tym mo¿e fakt, ¿e do 2000 r. niemal wszystkie
rafinerie regionu rodkowoeuropejskiego pozyska³y
inwestorów strategicznych.
Opisany rozwój sytuacji pozbawi³ Skarb Pañstwa
czêci mo¿liwych przychodów z prywatyzacji i spowodowa³ koniecznoæ prowadzenia dzia³añ prywatyzacyjnych w czasie, gdy rynek paliwowy nie jest chroniony c³em. Natomiast koncepcje prywatyzacji pod-
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miotów zajmuj¹cych siê logistyk¹ sektora, takich jak
DEC, PERN i Naftobazy, mog¹ w przysz³oci  zdaniem Izby  prowadziæ do utraty przez pañstwo bezporedniej kontroli nad systemem transportowo-magazynowym. Z tych w³anie wzglêdów obecnie nie jest
mo¿liwa jednoznaczna ocena, czy g³ówny cel programu rz¹dowego, którym mia³o byæ zapewnienie ekonomicznej i organizacyjnej konkurencyjnoci przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce w warunkach powsta³ych po wyganiêciu instrumentów ochronnych, zostanie osi¹gniêty i trwale utrzymany.
Nie przebiega³a w zadowalaj¹cym tempie restrukturyzacja sektora elektroenergetyki (patrz za³. nr
3, str. 20), m.in. dlatego, ¿e Rada Ministrów, Minister
Gospodarki i Minister Skarbu Pañstwa nie zrealizowali czêci zadañ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹, komercjalizacj¹ i prywatyzacj¹ energetyki, zapisanych
w dokumentach: Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do roku 2010 (z padziernika 1996 r.), Demonopolizacja i prywatyzacja elektroenergetyki (z wrzenia
1996 r.) oraz w Ustawie bud¿etowej na 1998 r., w czêci dotycz¹cej kierunków prywatyzacji. Wskutek tego
nast¹pi³y opónienia we wprowadzaniu elementów
rynku energii elektrycznej i prywatyzacji przedsiêbiorstw tego sektora. Brak analizy przyczyn niewykonania owych zadañ Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a
jako nierzetelnoæ w przygotowaniu kolejnego dokumentu programowego  Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do roku 2020, przyjêtych przez Radê Ministrów 20 lutego 2000 r.
Za³o¿enia te, podobnie jak poprzednie, nie by³y
w pe³ni realizowane. Jak ustali³a NIK, Minister Gospodarki nie wykona³ ¿adnego z 20 zadañ na³o¿onych nañ
tym dokumentem. Co wiêcej, do czasu zakoñczenia
kontroli nie podj¹³ jakichkolwiek dzia³añ dla realizacji
nawet tych zadañ, które mia³y byæ ukoñczone w 2000 r.
Minister nie wyda³ te¿ aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy  Prawo energetyczne, w terminie wskazanym przez Radê Ministrów.
Powstaniu szeregu nieprawid³owoci sprzyja³a
niew³aciwa wspó³praca Ministra Gospodarki z Ministrem Skarbu Pañstwa. wiadczy³ o tym m.in. brak
w Ministerstwie Gospodarki niektórych informacji o zakresie restrukturyzacji, o przekszta³ceniach w³asnociowych i wprowadzaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli,
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przygotowywanie dokumentów dotycz¹cych prywatyzacji elektroenergetyki oraz wprowadzania rynku energii i ich realizacja powinno siê odbywaæ za wiedz¹
obydwu ministrów.
Uwagi NIK dotyczy³y równie¿ dzia³añ samych ministrów. Minister Skarbu Pañstwa wyrazi³ zgodê na
przyst¹pienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA do spó³ki Telewizja Familijna SA, mimo przygotowanej na zlecenie PSE SA opinii wskazuj¹cej,
¿e projekt ten obarczony by³ du¿ym ryzykiem finansowym. W ocenie NIK, by³o to dzia³anie przekraczaj¹ce granice racjonalnego ryzyka gospodarczego
przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. W statucie spó³ki POLENERGIA SA nie zawarto regulacji
ograniczaj¹cych jej dzia³alnoæ, bowiem ten¿e minister nie sprawdzi³, czy postanowienia umowy spó³ki
zabezpieczaj¹ przed importem energii do Polski.
Z kolei Minister Gospodarki nie wykorzysta³ mo¿liwoci wp³ywu na istotne decyzje podejmowane przez
radê nadzorcz¹ PSE SA, nie okrelaj¹c obowi¹zków
swoich przedstawicieli w radach nadzorczych przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki
pañstwa.
Za nielegalne NIK uzna³a dzia³ania Ministra Gospodarki maj¹ce na celu ograniczenie importu energii elektrycznej, nie upowa¿nia³y go bowiem do tego
obowi¹zuj¹ce przepisy. Zdaniem Izby Minister Skarbu Pañstwa wykorzysta³ równie¿ swoj¹ pozycjê organu w³acicielskiego, nak³aniaj¹c 33 spó³ki dystrybucyjne do niewstrzymywania dostaw energii
elektrycznej dla PKP, bêd¹cych ich d³u¿nikiem. NIK,
nie podwa¿aj¹c celowoci takiego doranego dzia³ania, stoi na stanowisku, ¿e kontynuowanie dostaw
energii wybranej grupie odbiorców pomimo istnienia przeterminowanych nale¿noci, wskazuje na
nierównoprawne traktowanie tych podmiotów i mo¿e pogorszyæ pozycjê spó³ek dystrybucyjnych w negocjacjach o sp³atê nale¿noci z innymi d³u¿nikami. W tej sytuacji Najwy¿sza Izba Kontroli uzna³a
za konieczne niezw³oczne przyst¹pienie do realizacji zadañ wynikaj¹cych z Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do roku 2020, opracowanie koncepcji restrukturyzacji PSE SA, zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne kraju w warunkach pe³nego funkcjonowania rynku energetycznego, a tak¿e aktualizacji harmonogramu prywatyzacji podmiotów sektora elektroenergetycznego.

Krytyczna ocena Najwy¿szej Izby Kontroli dotyczy³a restrukturyzacji i stanu przygotowañ do prywatyzacji przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego (patrz za³. nr 3, str. 23), przede wszystkim z powodu powa¿nych opónieñ oraz niespójnej strategii
poszczególnych resortów wobec tej bran¿y.
Prywatyzacjê przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego podjêto z dwuletni¹ zw³ok¹, nie zosta³a
bowiem rozwi¹zana na czas kwestia podzia³u znaków towarowych oraz ich rejestracji za granic¹. Na
opónienia prywatyzacji i restrukturyzacji sektora
spirytusowego oraz ich wp³yw na pogorszenie kondycji przedsiêbiorstw NIK wskazywa³a ju¿ w 1997 r.
W rz¹dowym Programie prywatyzacji do 2001 r.,
przyjêtym 14 lipca 1998 r., przewidywano ¿e zostanie ona przeprowadzona w latach 1999-2000. Do
czasu zakoñczenia kontroli, tj. do maja 2001 r.
sprzedano akcje jednej spó³ki, natomiast w pozosta³ych podmiotach proces restrukturyzacji znajdowa³ siê na etapie wy³aniania inwestorów i negocjowania warunków umów.
W czerwcu 1999 r. Komitet Ekonomiczny Rady
Ministrów zaakceptowa³ strategiê prywatyzacji sektora spirytusowego oraz jej harmonogram. Kolejne terminy zakoñczenia prywatyzacji przedsiêbiorstw tego
sektora, przedstawiane przez Ministra Skarbu Pañstwa, by³y jednak  zdaniem NIK  nierealne. Tymczasem wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez podmioty sektora spirytusowego ulega³y systematycznemu pogorszeniu. Realna wartoæ sprzeda¿y w 2000 r.
spad³a do 40% w stosunku do sprzeda¿y w 1992 r.,
z kolei ³¹czny wynik finansowy bran¿y zmniejszy³ z ponad 113 mln z³ w 1996 r. do ok. 45 mln z³ w 1998 r.,
a od 1999 r. by³ ujemny.
W latach 1995-2000 stawka akcyzy wzros³a
o 33,5%, za udzia³ wp³ywów z akcyzy od wyrobów
spirytusowych w ogólnych dochodach bud¿etu zmniejszy³ siê z 4,6% w 1996 r. do 3,4% w I pó³roczu 2000 r.
NIK stwierdzi³a, ¿e w ramach administracji rz¹dowej
nie skoordynowano realizacji dwóch odmiennych celów: uzyskania jak najwiêkszych wp³ywów z prywatyzacji przemys³u spirytusowego i dochodów podatkowych z dzia³alnoci poszczególnych przedsiêbiorstw
oraz realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. W rezultacie Minister Skarbu, planuj¹c prywatyzacjê bran¿y spirytusowej, kierowa³ siê pierwszym za³o¿eniem, a Minister

Finansów, prowadz¹c politykê akcyzow¹, deklarowa³
realizacjê drugiego.
Ministerstwo Finansów nie przedstawi³o jednak,
w ocenie NIK, wystarczaj¹cych danych, które mog³yby wiadczyæ o rzeczywistych efektach walki z problemem alkoholowym za pomoc¹ podwy¿ek akcyzy. Powo³any w tym resorcie w celu analizy przyczyn spadku dochodów z akcyzy na wyroby spirytusowe zespó³
zadaniowy uzna³, ¿e przemys³ spirytusowy w Polsce
jest przeci¹¿ony podatkami porednimi, co powoduje
m.in. wzrost zainteresowania polskiego konsumenta
tañszymi wyrobami zagranicznymi lub pochodz¹cymi
ze róde³ nielegalnych. Zespó³ wskazywa³, ¿e jedynie
zmniejszenie ró¿nic miêdzy legaln¹ i nielegaln¹
cen¹ wódki mo¿e w d³u¿szym okresie doprowadziæ
do zwiêkszenia legalnej sprzeda¿y wyrobów spirytusowych, a w konsekwencji do wzrostu dochodów bud¿etowych z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych. W przeciwnym wypadku podwy¿ki stawki
akcyzy bêd¹ przejmowane przez grupy przestêpcze.
Najwy¿sza Izba Kontroli odnotowa³a jednoczenie
efekty dzia³añ Ministra Skarbu Pañstwa, który w ramach przygotowañ do prywatyzacji dokona³ komercjalizacji 16 przedsiêbiorstw. Przyjêta zosta³a strategia prywatyzacji sektora, wykonano te¿ analizy przedprywatyzacyjne. Zdaniem NIK, opónienie przekszta³ceñ w³asnociowych nast¹pi³o z przyczyn niezale¿nych od Ministra SP, albowiem w 1997 r. przej¹³ on
nadzór nad przedsiêbiorstwami spirytusowymi wraz
z nierozwi¹zanym problemem podzia³u znaków towarowych. Minister Skarbu Pañstwa doprowadzi³
w 1997 r. i 1999 r. do podzia³u znaków towarowych
pomiêdzy poszczególnych producentów, z udzia³em
resortu wypracowano równie¿ ugodê ze spó³k¹ Agros
w sprawie zagranicznych rejestracji znaków towarowych. Efektem tych dzia³añ by³o stworzenie Skarbowi
Pañstwa korzystniejszych warunków do rokowañ
w sprawie sprzeda¿y akcji spó³ek i zwiêkszenie mo¿liwoci przeprowadzenia ich prywatyzacji.
Nie zosta³y sfinalizowane dzia³ania zwi¹zane
z prywatyzacj¹ RUCH SA (patrz za³. nr 3, str. 59).
Przekszta³cenie pañstwowego Przedsiêbiorstwa Kolporta¿owo-Handlowego RUCH w Warszawie w przewidzian¹ do prywatyzacji w ci¹gu dwóch lat jednoosobow¹ spó³kê Skarbu Pañstwa RUCH SA, nast¹pi³o
w marcu 1992 r. Mimo up³ywu 9 lat od podjêcia tej
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decyzji, spó³ka nadal nie zosta³a sprywatyzowana.
W tym czasie RUCH systematycznie, w tempie ok. 2%
rocznie, traci³ udzia³ w krajowym rynku kolporta¿u prasy, a niskie zyski ogranicza³y mo¿liwoæ sfinansowania rozwoju, zw³aszcza modernizacji i wymiany punktów sprzeda¿y oraz wprowadzenia systemu informatycznego. Malej¹cy udzia³ w rynku prasowym (ze
100% na pocz¹tku lat 90. do ok. 56% w 1999 r.) powodowa³ spadek wartoci spó³ki, okrelanej na podstawie wielkoci obrotów i udzia³u w rynku.
Czêæ odpowiedzialnoci za przed³u¿anie siê takiego stanu rzeczy ponosi resort skarbu. Pierwsza
próba prywatyzacji RUCH SA w 1996 r. nie powiod³a
siê, bowiem Minister Skarbu Pañstwa nie zaakceptowa³ warunków sprzeda¿y akcji spó³ki, wynegocjowanych przez sekretarza stanu w tym¿e resorcie. Urzêdnik ów zaakceptowa³ mniej korzystn¹ ofertê, pomimo
i¿ MSP otrzyma³o wczeniej od innego oferenta propozycjê nabycia akcji RUCH SA po cenie niemal dwukrotnie wy¿szej. Decyzja Ministra wywo³a³a procesy
s¹dowe, toczone we wszystkich instancjach. W rezultacie Skarb Pañstwa nie móg³ dysponowaæ akcjami
spó³ki, poniewa¿ do czasu zakoñczenia sprawy s¹d
zakaza³ ich zbywania.
W¹tpliwoci co do wartoci przedsiêbiorstwa nie
zosta³y ostatecznie rozstrzygniête. Najwy¿sza Izba
Kontroli ujawni³a istnienie dwóch wycen RUCH SA,
sporz¹dzonych przez tê sam¹ firmê, w których inaczej oszacowana zosta³a wartoæ spó³ki. Wartoæ
RUCH SA wyceniona na podstawie wielkoci obrotów i udzia³u w rynku by³a ponad dwukrotnie wy¿sza
ni¿ w wycenie dokonanej metod¹ dochodow¹ w tzw.
wersji optymistycznej, jednak w wycenie przed³o¿onej resortowi przekszta³ceñ w³asnociowych doradca korzystniejsz¹ metodê pomin¹³. Merytoryczna
analiza tych wycen, dokonana dopiero 15 miesiêcy
póniej, wykaza³a nieuwzglêdnienie w wartociach
niematerialnych i prawnych istotnego sk³adnika maj¹tku spó³ki  prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów, co zmniejszy³o jej wartoæ. NIK zakwestionowa³a równie¿ zasadnoæ zawarcia przez Ministra
Przekszta³ceñ W³asnociowych umowy na wykonanie pe³nego zakresu analiz przedprywatyzacyjnych
RUCH SA z t¹ sam¹ kancelari¹ prawnicz¹, która rok
wczeniej wykona³a analogiczne prace na zlecenie
zarz¹du spó³ki. Zdaniem Izby, umowa powinna zostaæ ograniczona do aktualizacji wykonanych ana-
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liz, co powinno znaleæ wyraz w istotnej obni¿ce
wynagrodzenia doradcy.
Na niekorzystn¹ sytuacjê rynkow¹, opónienia,
pomy³ki pope³nione przez resort skarbu, na³o¿y³y
siê te¿ b³êdy kierownictwa przedsiêbiorstwa. Stwierdzono, ¿e spó³ka nie mia³a strategii funkcjonowania i gotowego do wprowadzenia w ¿ycie planu restrukturyzacji. Wstrzymanie kluczowej dla poprawy efektywnoci zarz¹dzania informatyzacji opartej na systemie ERP utrwali³o istniej¹c¹ sytuacjê.
Brak skutecznego systemu kontroli oraz centralnego zarz¹dzania finansowego uniemo¿liwia³, zdaniem NIK, efektywne zarz¹dzanie ze szczebla centralnego. Koszty informatyzacji RUCH SA w latach
1992-1999 przekroczy³y 86 mln z³, i mimo tak
znacznych nak³adów nie wdro¿ono dwóch najwa¿niejszych systemów informatycznych: handlowego
i kolporta¿owego.
Warto zauwa¿yæ, ¿e sytuacja ekonomiczna przedsiêbiorstwa by³a w pewnym stopniu równie¿ wynikiem
jego niegospodarnoci. RUCH SA zbywa³ za ra¿¹co
niskie ceny posiadane udzia³y w spó³kach prawa handlowego, do których uprzednio wnosi³ rodki finansowe i maj¹tek. Umo¿liwi³ równie¿ w³asnym kosztem
rozwój interesów EMPiK Sp. z o.o. Akceptuj¹c u¿yczenie nieruchomoci, zarz¹dy RUCH SA godzi³y siê
na niekorzystne warunki dzier¿aw, co spowodowa³o
w latach 1995-1999 utratê dochodów szacowan¹
przez NIK na kwotê 47 mln z³. W³adze spó³ki m.in.
zby³y posiadane w EMPiK udzia³y wed³ug wartoci
nominalnej, akceptowa³y równie¿ kszta³towanie wzajemnych relacji handlowych w sposób uprzywilejowuj¹cy kontrahenta.
Badaj¹c praktyczne rezultaty funkcjonowania programów prywatyzacyjnych, Najwy¿sza Izba Kontroli
skontrolowa³a efekty dzia³alnoci narodowych funduszy inwestycyjnych (patrz za³. nr 3, str. 24). Z dokonanych ustaleñ wynika, ¿e du¿e nadzieje, jakie wi¹zano w przesz³oci z t¹ form¹ prywatyzacji, nie spe³ni³y siê.
W ci¹gu szeciu lat funkcjonowania narodowych
funduszy inwestycyjnych nie zosta³ osi¹gniêty zasadniczy cel ich dzia³alnoci, czyli pomno¿enie maj¹tku.
Aktywa funduszy od koñca 1996 r. do 30 czerwca
2000 r. uleg³y zmniejszeniu o ponad 40%. £¹czny
wynik finansowy netto od 1997 r., kiedy to jedyny raz

zanotowano zysk w wysokoci 199 mln z³, pogarsza³
siê systematycznie. W 1999 r. strata przekroczy³a 2
mld z³. O niemal 60% zmniejszy³a siê równie¿ liczba
pracowników w spó³kach objêtych programem NFI,
przy czym spadek zatrudnienia w spó³kach parterowych by³ wy¿szy ni¿ przeciêtnie w sektorze publicznym i prywatnym.
W ocenie NIK, program NFI przyspieszy³ prywatyzacjê przedsiêbiorstw pañstwowych. Do koñca
1999 r. fundusze sprzeda³y akcje 187 spó³ek parterowych (tj. 36,5%). Firmy zarz¹dzaj¹ce przyczyni³y siê
do restrukturyzacji, wzmocnienia kapita³owego, poprawy zarz¹dzania oraz pozyskania nowych technologii
i róde³ finansowania. Równoczenie jednak w dwóch
skontrolowanych funduszach, w stanie likwidacji lub
upad³oci znalaz³o siê 75 spó³ek parterowych, tj. 14,6%
wszystkich spó³ek uczestnicz¹cych w programie NFI.
Tak wiêc pocz¹tkowo program ten przyczyni³ siê do
istotnego o¿ywienia rynku kapita³owego, jednak od
1998 r. postêpuje jego marginalizacja, bêd¹ca wynikiem ogromnych strat wykazanych przez fundusze,
powoduj¹cych wzrost ryzyka inwestycyjnego i w konsekwencji kilkudziesiêcioprocentowy spadek ich notowañ. W rezultacie masowy udzia³ obywateli w programie NFI nie przyniós³ im znacz¹cych korzyci ekonomicznych, obecnie natomiast przynosi inwestorom
straty. Jedynymi rzeczywistymi beneficjentami programu okaza³y siê firmy zarz¹dzaj¹ce maj¹tkiem narodowych funduszy inwestycyjnych, powsta³ym z wniesienia ok. 8% maj¹tku Skarbu Pañstwa. Minister Przekszta³ceñ W³asnociowych i Minister Skarbu Pañstwa,
z naruszeniem interesu publicznego, zawarli z narodowymi funduszami inwestycyjnymi i firmami zarz¹dzaj¹cymi ich maj¹tkiem umowy o wynagrodzenie za
wyniki finansowe, na które Skarb Pañstwa przeznaczy³ po 15% akcji ka¿dego z funduszy. W umowach
zawartych w 1995 r. nie uzale¿niono prawa do wynagrodzenia i jego wysokoci od sytuacji ekonomicznofinansowej funduszy. W nowych umowach, które zawarto w 1999 r., wyp³atê wynagrodzenia uzale¿niono
od sp³aty przez fundusze kredytów gwarantowanych
przez Skarb Pañstwa, nadal jednak nie powi¹zano
prawa do wynagrodzenia z sytuacj¹ ekonomiczno-finansow¹ funduszy, mimo wniosku w tej sprawie przedstawionego przez NIK ju¿ w lipcu 1996 r.
Realizacja programu NFI trwa nadal. Okres dzia³ania narodowych funduszy inwestycyjnych nie zosta³

ograniczony w czasie. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, cele i sposób dzia³ania funduszy po zakoñczeniu prywatyzacji spó³ek parterowych s¹ obecnie niemo¿liwe do przewidzenia. Po wyczerpaniu 15% pakietu akcji funduszy przeznaczonego na wynagrodzenie firm zarz¹dzaj¹cych, co nast¹pi w przypadku niektórych funduszy w po³owie 2005 r., Skarb Pañstwa
nie bêdzie posiada³ akcji funduszy, a co za tym idzie,
równie¿ prawa g³osu w sprawie ich dalszego funkcjonowania. Sporód trzech wariantów ewolucji NFI przewidywanych przez MSP, dotychczasowe dzia³ania
zarz¹dów wiêkszoci narodowych funduszy inwestycyjnych wskazuj¹ na zamiar ich likwidacji, w celu maksymalizacji zysku w³acicieli firm zarz¹dzaj¹cych.
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Poza wymienionymi wy¿ej, w 2001 r. prowadzone by³y równie¿ badania kontrolne dotycz¹ce gospodarowania maj¹tkiem, w ramach innych tematów.
Realizowanie przez organy administracji publicznej zadañ wynikaj¹cych z ustawy o gospodarce nieruchomociami badano w ramach kontroli wyw³aszczania nieruchomoci oraz kontroli gospodarowania
nieruchomociami. Kontrolowano stopieñ zaawansowania przekszta³ceñ w³asnociowych w hutnictwie
¿elaza i stali, restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz wykonywania zobowi¹zañ umownych przez
inwestorów strategicznych w sprywatyzowanych
przedsiêbiorstwach bran¿y samochodowej, a tak¿e
wykonywanie przez Agencjê Prywatyzacji zadañ z zakresu prywatyzacji spó³ek i przedsiêbiorstw pañstwowych. Badano równie¿ stan techniczny infrastruktury
kolejowej PKP i jego wp³yw na bezpieczeñstwo ruchu
kolejowego, stan przygotowañ do prywatyzacji Powszechnej Kasy Oszczêdnoci Banku Polskiego SA
oraz zarz¹dzanie przez Lasy Pañstwowe maj¹tkiem
Skarbu Pañstwa.
Plan pracy NIK na 2002 r. przewiduje, podobnie
jak w latach poprzednich, przeprowadzenie licznych
kontroli zwi¹zanych z gospodarowaniem maj¹tkiem
publicznym.
Znacz¹c¹ pozycjê bêd¹ stanowiæ badania przekszta³ceñ w³asnociowych. Kontrola drugiego etapu prywatyzacji PZU SA wyka¿e, czy przeprowadzono j¹ zgodnie ze strategi¹ zatwierdzon¹ przez
Radê Ministrów. Skutecznoæ dzia³añ organów administracji rz¹dowej zbadana zostanie w zwi¹zku
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z restrukturyzacj¹ przemys³u obronnego i bran¿y
cukrowniczej. Ocenione bêd¹ dzia³ania Wojewody
Ma³opolskiego, zwi¹zane z przygotowaniem i przeprowadzeniem prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, a tak¿e przygotowanie i realizacja przekszta³ceñ w³asnociowych w lecznictwie uzdrowiskowym. Zabezpieczenie interesów Skarbu Pañstwa, gospodarowanie mieniem polikwidacyjnym
oraz wykorzystanie Funduszu Mienia Polikwidacyjnego i Funduszu Gospodarowania Mieniem ocenione zostan¹ w ramach kontroli zawierania i realizacji umów o oddanie przedsiêbiorstwa pañstwowego do odp³atnego korzystania, za zbadanie skutecznoci poczynañ s³u¿¹cych poprawie efektywnoci umo¿liwi kontrola realizacji przez przedsiêbiorstwa pañstwowe programów restrukturyzacyjnych i naprawczych.
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Skontrolowane zostanie realizowanie przez gminy ustawowych zadañ w zakresie gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi, obrót nieruchomociami
dokonywany przez Wojskow¹ Agencjê Mieszkaniow¹,
gospodarka terenami i infrastruktur¹ w portach morskich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na legalnoæ
obrotu tymi gruntami, a tak¿e realizacja przez organy
administracji publicznej zadañ wynikaj¹cych z ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Zaplanowano tak¿e kontrole realizacji zadañ statutowych i gospodarowania posiadanym maj¹tkiem
przez stacje zagraniczne Polskiej Akademii Nauk,
prawid³owoci rozliczeñ PKP CARGO SA z klientami, jakoci i terminowoci inwestycji prowadzonych
na drogach publicznych oraz zaopatrzenia pañstwowych podmiotów gospodarczych w rzeczowe rodki
trwa³e i obrotowe.

Wdra¿anie
reform
ustrojowych
pañstwa
3.
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ztery reformy systemowe  administracji publicznej, ochrony zdrowia, ubezpieczeñ
spo³ecznych oraz owiaty  by³y badane przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli w ró¿nych aspektach i na wszystkich etapach ich realizacji. Kolejno kontrolowano przygotowania do rozpoczêcia reform, ich przebieg, a nastêpnie rezultaty osi¹gniête w wyniku dokonanych
zmian. ledz¹c postêp reform mo¿na by³o stwierdziæ, jakie trudnoci i b³êdy pojawia³y siê
w trakcie ich realizacji. Jak wykaza³a praktyka, zmiany i modyfikacje, wskazane równie¿
we wnioskach pokontrolnych NIK, w wielu wypadkach okaza³y siê konieczne, a przeprowadzone kontrole przyczyni³y siê do wyeliminowania zaistnia³ych nieprawid³owoci.
Jeli chodzi o reformê administracji publicznej, Najwy¿sza Izba Kontroli w ostatnich latach zbada³a m.in. likwidacjê dotychczasowych i utworzenie nowych struktur powiatowych i wojewódzkich administracji publicznej, wykonywanie uprawnieñ organów
samorz¹du lokalnego wobec Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej.
Przeprowadzone kontrole wskaza³y na pojawiaj¹ce siê problemy zwi¹zane z dokonywan¹ reorganizacj¹, w tym na nieprawid³owoci dotycz¹ce przekazywania mienia Skarbu
Pañstwa samorz¹dom województw. Szczególnie du¿e k³opoty, natury zarówno organizacyjnej, finansowej, jak i legislacyjnej, napotka³a reforma na stopniu powiatowym. Wystarczy wspomnieæ, ¿e Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji 7 aktów wykonawczych
zwi¹zanych z reform¹ wyda³ w kilka, a w jednym przypadku nawet w kilkanacie miesiêcy po wejciu w ¿ycie ustaw reformuj¹cych administracjê publiczn¹. W rezultacie w nowo utworzonych starostwach powiatowych wyst¹pi³y powa¿ne trudnoci organizacyjne,
a powiatowa administracja zespolona nie zosta³a w³aciwie przygotowana do wykonywania swych zadañ. Kwestie legislacyjne, a konkretnie niejednoznaczne uregulowanie statusu powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, by³y równie¿ jedn¹ z przyczyn niewykorzystywania czêci posiadanych uprawnieñ przez organy gmin i powiatów.
Oceniaj¹c, ¿e wszelkie luki i niejasnoci w przepisach powoduj¹ spory kompetencyjne, utrudniaj¹ dzia³anie poszczególnych instytucji i stanowi¹ przeszkodê w wykonywaniu przez nie funkcji, do których zosta³y powo³ane, NIK postulowa³a przede wszystkim pilne uregulowanie spornych kwestii, wyeliminowanie sprzecznoci w przepisach,
a tak¿e uregulowanie statusu prawnego jednostek we wszystkich przypadkach budz¹cych w¹tpliwoci.
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Jak wykaza³a przeprowadzona w 2001 r. kontrola
realizacji zadañ i kompetencji trzech szczebli samorz¹du terytorialnego i wojewodów w dziedzinie
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony interesów konsumentów (patrz za³. nr 3, str. 61), regulacje prawne dotycz¹ce podzia³u zadañ i kompetencji
miêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich
szczebli i terenowe organy administracji rz¹dowej nadal by³y nieprecyzyjne, za ogólnie okrelonym zadaniom (wskazanym miêdzy innymi w ustawach ustrojowych) nie towarzyszy³y regulacje szczegó³owo okrelaj¹ce kompetencje niezbêdne do ich realizacji.
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Obowi¹zuj¹ce przepisy w podobny sposób okrela³y zadania wszystkich objêtych kontrol¹ podmiotów funkcjonuj¹cych w sferze terenowej administracji
publicznej, uzale¿niaj¹c realizacjê tych zadañ od aktywnoci samych podmiotów. W wielu przypadkach
powodowa³o to, i¿ powstrzymywa³y siê one od podejmowania z urzêdu niektórych dzia³añ, albo  jak w wypadku wojewodów  negowa³y nawet sam fakt przypisania im konkretnych zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Nie zosta³y nale¿ycie przygotowane od strony legislacyjnej tak¿e zmiany organizacji i podporz¹dkowania poszczególnych struktur Inspekcji Sanitarnej (patrz za³. nr 3, str. 75).
W dzia³alnoci wszystkich jej szczebli NIK stwierdzi³a nieprawid³owoci wp³ywaj¹ce na realizacjê ustawowych zadañ Inspekcji, w tym na skutecznoæ sprawowania bie¿¹cego nadzoru sanitarnego. Niejednoznacznie zosta³y sformu³owane przepisy normuj¹ce,
w zreformowanej administracji publicznej, zasady
tworzenia i podporz¹dkowania zarówno powiatowych, jak i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Powstaj¹ce na tym tle ró¿nice i w¹tpliwoci interpretacyjne, w szczególnoci co do charakteru prawnego stacji bêd¹cych równoczenie publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej oraz jednostkami zespolonej administracji wojewódzkiej lub powiatowej spowodowa³y, ¿e nowotworzone stacje powiatowe by³y powo³ywane zarówno przez wojewodów, jak i starostów oraz rady powiatów.
Równoczenie wiele z istniej¹cych stacji prowadzi³o dzia³alnoæ bez statutów i bez dope³nienia obowi¹zku wpisu do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej.
Nawet G³ówny Inspektorat Sanitarny nie prezentowa³
jednoznacznego stanowiska w sprawie interpretacji
przepisów dotycz¹cych tworzenia powiatowych stacji
sanitarno- epidemiologicznych, twierdz¹c, ¿e na tle
obecnych uregulowañ prawnych trudno wskazaæ przepis, który móg³by stanowiæ podstawê dla konkretnego
organu administracji rz¹dowej do utworzenia jednostki organizacyjnej stanowi¹cej aparat pomocniczy kierownika powiatowej inspekcji. Nie zosta³ tak¿e dostatecznie sprecyzowany zakres uprawnieñ i obowi¹zków
wynikaj¹cy ze s³u¿bowego zwierzchnictwa wojewódzkiego inspektora sanitarnego w stosunku do inspektorów powiatowych.
Przypisaniu nowopowsta³ym jednostkom samorz¹du terytorialnego okrelonych kompetencji nie za-

wsze towarzyszy³o wyposa¿enie tych podmiotów
w rodki umo¿liwiaj¹ce pe³n¹ realizacjê na³o¿onych
na nie zadañ. Odnosi³o siê to w szczególnoci do powiatów, które w przeciwieñstwie do miast na prawach
powiatu, a tak¿e gmin, nie mia³y ani wystarczaj¹cych
rodków finansowych, ani niezbêdnej bazy. W rezultacie niektóre obligatoryjne zadania na³o¿one na jednostki samorz¹du terytorialnego nie by³y realizowane
w ogóle, b¹d te¿ by³y realizowane w niewielkim zakresie. W wyniku dokonanych ustaleñ NIK sformu³owa³a wniosek, by Rada Ministrów rozwa¿y³a mo¿liwoæ
zmiany obowi¹zuj¹cych regulacji dotycz¹cych wykonywania zadañ w zakresie administracji publicznej,
w celu szczegó³owego okrelenia kompetencji niezbêdnych do wykonywania na³o¿onych na dany podmiot zadañ oraz wskazania, który z podmiotów odpowiedzialny jest za realizacjê konkretnego zadania.
Wprowadzeniu ustawowych obowi¹zków powinno towarzyszyæ za okrelenie terminu ich realizacji, a tak¿e terminu, w jakim powinny byæ nadane statuty, regulaminy b¹d inne przepisy organizacyjne w przejmowanych przez powiaty (miasta na prawach powiatu) lub samorz¹dy województw jednostkach organizacyjnych.
Odnonie do Inspekcji Sanitarnej Izba oceni³a, i¿
ponaddwuletni okres, w jakim funkcjonuje ona w warunkach reformy administracji publicznej, wydaje siê
byæ wystarczaj¹cy do dokonania przez Ministra Zdrowia i G³ównego Inspektora Sanitarnego rzetelnych
analiz norm prawnych, reguluj¹cych status i dzia³alnoæ inspektorów sanitarnych oraz podleg³ych im stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na tej podstawie
nale¿y oczekiwaæ zmian aktów normatywnych, do
czego uprawniony jest minister w³aciwy do spraw
zdrowia, a tak¿e inicjatyw legislacyjnych pod adresem
rz¹du w celu nowelizacji stosownych ustaw. Zmiany
takie zosta³y wskazane przez NIK w formie odpowiednich wniosków.
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odniesieniu do reformy s³u¿by zdrowia Najwy¿sza Izba Kontroli za najbardziej
brzemienne w skutki uzna³a niew³aciwe przygotowanie reformy, opónienia we wprowadzaniu w ¿ycie istotnych jej elementów, niedopracowanie poszczególnych rozwi¹zañ, a tak¿e luki zak³ócaj¹ce funkcjonowanie ca³ego systemu. W ocenie Izby, trudnoci jakie napotka³a reforma systemu ubezpieczeñ zdrowotnych w pocz¹tkowej fazie
by³y w znacznej mierze rezultatem wieloletnich zaniedbañ, przede wszystkim Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo³ecznej oraz wojewodów, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoæ
za stan, dostêpnoæ i organizacjê ochrony zdrowia na swoim terenie.
Przeprowadzona w 1997 r. kontrola wykorzystania kredytu Banku wiatowego przeznaczonego na restrukturyzacjê systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz funkcjonowanie zak³adów opieki zdrowotnej w ramach konsorcjów zdrowia ujawni³a, ¿e nie zosta³a przygotowana w porê koncepcja racjonalnego spo¿ytkowania przyznanych rodków. W rezultacie znacznej ich czêci nie wykorzystano w ogóle, reszta zosta³a wydatkowana na konsultacje lub zaspokojenie doranych potrzeb s³u¿by zdrowia, a nie na
sfinansowanie systemowych reform. Z kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej oraz realizacji wiadczeñ zdrowotnych
na podstawie umów z podmiotami niepublicznymi wynika³o, i¿ d³ugi okres, jaki up³yn¹³
pomiêdzy sformu³owaniem w 1991 r. pierwszej koncepcji reformy a przyst¹pieniem do
jej realizacji, nie zosta³ wykorzystany do wprowadzenia w strukturze i organizacji ochrony
zdrowia niezbêdnych zmian. 1 stycznia 1999 r. samodzielne publiczne z.o.z. nie by³y
przygotowane do wziêcia na siebie zadañ, jakie stawia³a przed nimi reforma, przede
wszystkim za do funkcjonowania na zasadzie samodzielnoci finansowej. Nie zosta³a
te¿ usuniêta podstawowa wada poprzedniego systemu, jak¹ by³o finansowanie zasobów s³u¿by zdrowia, nie za rzeczywistych wiadczeñ zdrowotnych. Powa¿nym utrudnieniem by³o niewydanie przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej aktów wykonawczych do ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, dotycz¹cych funkcjonowania rejestrów
us³ug medycznych.
Kolejne kontrole ujawni³y nieskoordynowanie poszczególnych dzia³añ zwi¹zanych
z reform¹ oraz powa¿ne opónienia w wydaniu aktów normatywnych, stanowi¹cych
ramy i podstawy prawne funkcjonowania nowego systemu opieki zdrowotnej. Najwy¿sza Izba Kontroli ustali³a, ¿e przez ponad dwa lata brakowa³o 14 niezbêdnych aktów
wykonawczych, okrelaj¹cych m.in. wspó³pracê miêdzy samodzielnymi publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej wiadcz¹cymi us³ugi zdrowotne a kasami chorych, zasady
i tryb rejestracji us³ug medycznych, zasady ustalania i rozliczania rodków na realizacjê udzielonych zamówieñ oraz przekazywania rodków publicznych za us³ugi transportu sanitarnego. W wyniku kontroli wdra¿ania systemu ubezpieczeñ zdrowotnych
stwierdzono równie¿, i¿ kasom chorych nie uda³o siê zracjonalizowaæ gospodarki rodkami przeznaczonymi na ochronê zdrowia, nie zosta³a te¿ usprawniona organizacja
opieki zdrowotnej. Szczególnie krytycznie Izba oceni³a brak poprawy dostêpnoci wiadczeñ zdrowotnych, a zw³aszcza niezapewnienie ubezpieczonym swobodnego dostêpu
do lekarzy specjalistów.
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Zakoñczone w 2001 r.oku kontrole pozwoli³y
stwierdziæ, ¿e w funkcjonowaniu zreformowanego systemu ubezpieczeñ zdrowotnych nadal istniej¹ liczne
nieprawid³owoci. By³o tak np. w wypadku kontroli
zawierania i realizacji przez samodzielne zak³ady
opieki zdrowotnej umów o wykonywanie wiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (patrz za³. nr 3, str. 73). Kasy
chorych, zawieraj¹c umowy z podmiotami wiadcz¹cymi us³ugi zdrowotne, nadal nie dysponowa³y wiarygodnymi danymi o rzeczywistej liczbie zarejestrowanych osób, nie mog³y zatem prowadziæ poprawnie
ewidencji ubezpieczonych ani potwierdzaæ ich prawa
do wiadczeñ.
Kasy nie zna³y te¿ faktycznych kosztów us³ug oferowanych przez zak³ady opieki zdrowotnej. W tej sytuacji niemo¿liwe by³o racjonalizowanie wydatków
i kontraktowanie us³ug po cenach uzasadnionych rzeczywistymi kosztami ich wiadczenia, a ceny tego
samego rodzaju us³ug by³y zró¿nicowane nawet w obrêbie jednej kasy. Ró¿nice takie mia³y miejsce zw³aszcza w lecznictwie stacjonarnym. Niektórych proponowanych us³ug, takich jak np. chirurgia jednego dnia,
kasy w zasadzie nie kontraktowa³y, uzasadniaj¹c to
m.in. brakiem oszacowania ich wartoci, mimo ¿e
umo¿liwia³y one pacjentom krótszy, a wiêc i tañszy
pobyt w szpitalu.
Brak tzw. planów zabezpieczenia ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej by³ z kolei jedn¹ z przyczyn niewystarczaj¹cej znajomoci faktycznej struktury zapotrzebowania na poszczególne wiadczenia. Obowi¹zek
opracowania takich planów przez samorz¹dy istnia³
co prawda od 1 lipca 1999 r., jednak Minister Zdrowia
nie wyda³ aktu wykonawczego okrelaj¹cego zasady
i warunki, jakim powinien odpowiadaæ ów plan. Nie
maj¹c mo¿liwoci tworzenia systemu umów na us³ugi
zdrowotne w powi¹zaniu z lokalnymi potrzebami, kasy
chorych w 2000 r. kontraktowa³y poszczególne rodzaje
us³ug na poziomie ni¿szym ni¿ w roku poprzednim.
Limitowanie wiadczeñ spowodowa³o ograniczenie
dostêpu do nich ubezpieczonym. Dodatkowo wp³ynê³a na to zmiana sposobu finansowania procedur wysokospecjalistycznych. Ich koszty pokrywane by³y
z bud¿etu pañstwa do koñca 1999 r., kiedy to Minister Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie zmniejszaj¹ce listê tych procedur. Procedury niefiguruj¹ce na licie
ustalonej znowelizowanym rozporz¹dzeniem sta³y siê

wiadczeniami finansowanymi przez kasy chorych.
Poci¹gnê³o to za sob¹ zmniejszenie wydatków na
pozosta³e wiadczenia, których sposób finansowania
nie zmieni³ siê. Uszczuplenie rodków na finansowanie systemu ubezpieczeñ zdrowotnych spowodowa³o
te¿ pokrywanie z nich kosztów mobilizacyjnych ponoszonych przez zak³ady s³u¿by zdrowia, dla których
organem za³o¿ycielskim jest Minister Obrony Narodowej.
Wród uwag i wniosków sformu³owanych przez
NIK po zakoñczeniu tej kontroli uwagê zwracaj¹ szczególnie te, które powtarzaj¹ siê od kilku lat po zbadaniu ró¿nych aspektów reformy. Dotycz¹ one opiesza³oci legislacyjnej ministra w³aciwego w sprawach
zdrowia i pilnej potrzeby wydania niezbêdnych aktów
wykonawczych, bez których podstawowe za³o¿enia
reformy systemu ubezpieczeñ zdrowotnych nie mog¹
w pe³ni funkcjonowaæ, a kasy chorych nie s¹ w stanie
pe³niæ funkcji, do których zosta³y powo³ane.
Niew³aciwe gospodarowanie otrzymanymi rodkami ujawni³a tak¿e kontrola wykorzystania przez Ministra Zdrowia rodków publicznych przeznaczonych na restrukturyzacjê w s³u¿bie zdrowia (patrz
za³. nr 3, str. 52). W myl Programu restrukturyzacji
w ochronie zdrowia w roku 2000 i perspektywy dzia³añ w latach nastêpnych mia³y one pokryæ koszty redukcji zatrudnienia, zakupu aparatury medycznej,
modernizacji sprzêtu i pomieszczeñ oraz  w razie
potrzeby  tworzenia lub likwidacji niektórych oddzia³ów w samodzielnych publicznych zak³adach opieki
zdrowotnej. Dzia³ania te, jak poprzednio wiele innych,
podjêto równie¿ bez nale¿ytego przygotowania, w tym
wypadku nie okrelaj¹c podstawowych kryteriów, którym powinien odpowiadaæ zrestrukturyzowany system
opieki zdrowotnej.
W konsekwencji zwolnienia pracowników nie zawsze okazywa³y siê przemylane, by³y te¿ sprzeczne
z wczeniej przyjêtymi za³o¿eniami i potrzebami kadrowymi. W kilku placówkach trzeba by³o na powrót
zatrudniæ osoby zwolnione, którym niedawno wyp³acono odszkodowania i odprawy ze rodków dotacji
bud¿etowej. Skomplikowana, wieloszczeblowa procedura przyznawania dotacji spowodowa³a opónienia
w realizacji Programu. Koniecznoæ powtórzenia postêpowania o zamówienie publiczne na wy³onienie tzw.
regionalnych grup wsparcia  firm konsultingowych
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maj¹cych m.in. opracowywaæ regionalne programy
restrukturyzacji, a nastêpnie potrzeba dokonania uzupe³nieñ i poprawek w tych programach, spowodowa³y uruchomienie ponad 80% rodków w padzierniku
zamiast do lipca 2000 r., wskutek czego nie by³o mo¿liwe zakoñczenie realizacji Programu do koñca roku
bud¿etowego.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, i¿ w czasie
realizacji poszczególnych etapów Programu mia³y
miejsce liczne nieprawid³owoci. Dzia³alnoæ gremiów
doradczych poci¹ga³a za sob¹ wysokie koszty, czêsto nieuzasadnione efektami ich pracy, wykonywanej
w wielu przypadkach niew³aciwie lub w ogóle zbêdnej. Nie zosta³y równie¿ zapewnione warunki do obiektywnej oceny wykonania poszczególnych zadañ, bowiem w sk³ad zespo³ów odbieraj¹cych prace wykonane przez regionalne grupy wsparcia oraz oceniaj¹cych
regionalne programy restrukturyzacji wchodzi³y osoby zaanga¿owane w ich tworzenie lub powi¹zane
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z podmiotami wykonuj¹cymi prace zlecone przez ministerstwo.
Trzeba jednoczenie zaznaczyæ, ¿e wspomniane
dzia³ania przynios³y równie¿ pozytywne efekty. Nale¿y do nich zaliczyæ obni¿kê kosztów osobowych zaobserwowan¹ w zdecydowanej wiêkszoci kontrolowanych zak³adów, poprawê wskanika wykorzystania
³ó¿ek, a tak¿e skrócenie redniego pobytu pacjentów
w szpitalu. Kontrolerzy zwrócili ponadto uwagê na fakt,
i¿ procedury przyjête w Programie restrukturyzacji
w ochronie zdrowia w roku 2000 spowodowa³y zwiêkszenie roli jednostek samorz¹du terytorialnego bêd¹cych organami za³o¿ycielskimi placówek opieki zdrowotnej. Nadal jednak ich ustawowe uprawnienia nie
by³y w pe³ni respektowane, gdy¿ wysokoæ kwot dotacji okrela ci¹gle Minister Zdrowia, mimo i¿ zgodnie
z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej samodzielnym
publicznym z.o.z. dotacje przyznaje organ, który je
utworzy³.

B³êdy w przygotowaniach stwierdzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli równie¿ w od-

niesieniu do reformy owiaty. Polega³y one g³ównie na nieprzygotowaniu
kadry nauczycielskiej oraz szkó³ do wype³niania nowych zadañ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, jakie postawi³a przed nimi zmiana
ustroju szkolnego. Kontrola realizacji zadañ zwi¹zanych z utworzeniem gimnazjów wykaza³a z kolei wiele uchybieñ, powa¿nie utrudniaj¹cych dzia³alnoæ tych szkó³, bêd¹cych jednym z g³ównych elementów nowej struktury
systemu edukacji. W konkluzji, wród uwag i wniosków, NIK podkrela³a
koniecznoæ zachowania szczególnej starannoci w procesie wprowadzania reformy.

Zakoñczona w 2001 r. kontrola kszta³cenia nauczycieli w pañstwowych szko³ach wy¿szych
(patrz za³. nr 3, str. 12) wykaza³a, ¿e studia nauczycielskie, a tak¿e studia na takich kierunkach jak historia, filologia polska, geografia czy wychowanie fizyczne niejednokrotnie nie zapewnia³y absolwentom kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Przede wszystkim programy studiów, nawet przysposabiaj¹cych do
pracy nauczycielskiej, zbyt ma³o godzin przewidywa³y na przygotowanie pedagogiczne, a wiêc ich ukoñczenie  w myl obowi¹zuj¹cych przepisów  nie dawa³o uprawnieñ do pracy w zawodzie nauczyciela.
Poza tym wiêkszoæ studentów kszta³cono na
podstawie planów studiów nieodpowiadaj¹cych dodatkowym wymaganiom programowym okrelonym
przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego dla kierunków kszta³c¹cych nauczycieli, okrelaj¹cym minimum godzinowe przedmiotów psychologicznych,
pedagogicznych i uzupe³niaj¹cych. Uwagi NIK dotyczy³y w¹skospecjalistycznego kszta³cenia przysz³ych
nauczycieli (brakowa³o np. zajêæ z informatyki), a tak¿e praktyk pedagogicznych, które organizowano dla
oszczêdnoci g³ównie w miejscach sta³ego zamieszkania studentów, bowiem nadzór i kontrola uczelni
nad ich przebiegiem najczêciej okazywa³y siê iluzoryczne.
Prawie po³owa studentów przygotowuj¹cych siê
do zawodu nauczycielskiego pobiera³a nauki na odp³atnych studiach zaocznych, najczêciej okrojonych
do 1/3 wymiaru zajêæ przewidzianych na analogicznych studiach dziennych, których plany dydaktyczne
nie spe³nia³y minimalnych wymagañ Rady G³ównej.
Maj¹c na uwadze ustalenia kontroli, NIK oceni³a, i¿

uczelnie traktowa³y studia zaoczne przygotowuj¹ce do
zawodu nauczycielskiego przede wszystkim jako ród³o dochodu, nie dbaj¹c nale¿ycie o dostosowanie
planów tych studiów do wymagañ okrelonych przez
Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego.
Nie neguj¹c, i¿ przy szerokiej autonomii szkó³
wy¿szych Minister Edukacji Narodowej mia³ ograniczone mo¿liwoci skutecznego oddzia³ywania na ich
pracê dydaktyczn¹, Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e dosz³o jednak do istotnych zaniedbañ ze
strony MEN, o czym wiadczy³a zw³oka w okreleniu szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli zreformowanego szkolnictwa, a tak¿e
w okreleniu warunków tworzenia i prowadzenia kierunków studiów oraz minimalnych wymagañ programowych dla poszczególnych kierunków studiów. Zbyt
opieszale, zdaniem NIK, prowadzone by³y równie¿
prace nad now¹ ustaw¹  Prawo o szkolnictwie wy¿szym, w której powinny zostaæ ucilone kompetencje nadzorcze Ministra Edukacji Narodowej, m.in.
w dziedzinie badania przebiegu i warunków realizacji procesu dydaktycznego. W tej sytuacji za pilne
zadanie dla MEN Izba uzna³a wzmocnienie nadzoru
Ministra Edukacji Narodowej nad dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹ uczelni pañstwowych oraz utworzenie
i wdro¿enie systemu powszechnej akredytacji i oceny jakoci kszta³cenia.
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami nie przebiega³y
przygotowania do wprowadzenia nowego, ujednoliconego, zewnêtrznego wobec szkó³ systemu oceniania i egzaminowania (patrz za³. nr 3, str.
13), który mia³ obowi¹zywaæ od roku szkolnego
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2001/2002. Zbyt póne przyst¹pienie do tworzenia
formalnoprawnych podstaw tego systemu uniemo¿liwi³o ustalenie z odpowiednim wyprzedzeniem procedur przebiegu planowanych sprawdzianów i egzaminów próbnych, opracowanie i opublikowanie materia³ów informuj¹cych o ich zakresie oraz o kryteriach oceniania wyników.
Z opónieniem rozpoczêto równie¿ prace nad
standardami wymagañ, zgodnie z którymi mia³y byæ
przeprowadzone sprawdziany w szko³ach podstawowych, a tak¿e egzaminy gimnazjalne i maturalne.
W rezultacie niektóre ze standardów wesz³y w ¿ycie
ju¿ w czasie trwania roku szkolnego 2001/2002. Opónienia legislacyjne sta³y siê tak¿e przyczyn¹ zak³óceñ
w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleñ dla osób
maj¹cych uczestniczyæ w organizacji przysz³ych
sprawdzianów i egzaminów, zw³aszcza przewodnicz¹cych szkolnych zespo³ów egzaminacyjnych, a tak¿e
w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów.
Wiele uwag Najwy¿sza Izba Kontroli przedstawi³a tak¿e do funkcjonowania systemu kszta³cenia
dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich (patrz
za³. nr 3, str. 56). Przede wszystkim zabrak³o, podstawowego przy konstruowaniu za³o¿eñ takiego systemu, bilansu zapotrzebowania na kadry dla rolnictwa
i jego otoczenia, co jest szczególnie wa¿ne w perspektywie uzyskania przez nasz kraj cz³onkostwa w Unii
Europejskiej i zwi¹zanej z tym koniecznoci istotnych
przemian produkcyjnych i kulturowych na polskiej wsi.
Samorz¹dy powiatowe, które przejê³y w 1999 r.
szko³y rolnicze, w tym równie¿ prowadz¹ce specjalistyczne kierunki kszta³cenia dla ca³ego kraju (m.in. pszczelarskie, weterynaryjne), ustalaj¹c kierunki kszta³cenia opiera³y siê g³ównie na opiniach lokalnych biur zatrudnienia. Jak wykaza³a kontrola, z powo³anych przez
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej 8 centrów kszta³cenia ustawicznego i 5 centrów kszta³cenia
praktycznego, które mia³y staæ siê nowoczesn¹ baz¹
dydaktyczn¹ oraz baz¹ kszta³cenia i dokszta³cania doros³ych, ponad po³owa w ogóle nie podjê³a dzia³alnoci. Pozosta³e realizowa³y swoje zadania w bardzo ograniczonym zakresie  z powodu braku rodków na wyposa¿enie i uruchomienie oraz na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ.
Niedostatek rodków powodowa³ równie¿ zmniejszanie tygodniowego wymiaru godzin nauczania przedmiotów zawodowych, z tego samego powodu w niektórych
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szko³ach rolniczych nie prowadzono m.in. obowi¹zuj¹cej w planach nauczania nauki jazdy ci¹gnikiem lub samochodem. W wielu zespo³ach szkó³ brakowa³o niezbêdnych pomocy naukowych, rodków dydaktycznych oraz sprzêtu do realizacji kszta³cenia praktycznego. Niedostatki te wp³ywa³y ujemnie na poziom przygotowania praktycznego w szko³ach rolniczych. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy by³o zaprzestanie
od 1998 r.  na podstawie decyzji Ministra RiG¯  finansowego wspierania kszta³cenia praktycznego
w szko³ach rolniczych przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na problemy te nak³ada³
siê niezadowalaj¹cy nadzór pedagogiczny kuratoriów
owiaty nad szko³ami rolniczymi, szczególnie w przypadku przedmiotów zawodowych, a tak¿e niewystarczaj¹cy nadzór ogólny nad dzia³alnoci¹ badanych
szkó³, sprawowany przez samorz¹dy.
W roku ubieg³ym Izba oceni³a tak¿e realizacjê
zadañ z zakresu kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y (patrz za³. nr 3, str. 72). Zdaniem NIK, obowi¹zuj¹ca od 1996 r. ustawa o kulturze fizycznej, która ustali³a obligatoryjny wymiar zajêæ z wychowania fizycznego, okrelanego jako proces kszta³tuj¹cy harmonijny
rozwój psychofizyczny dzieci i m³odzie¿y, nie uwzglêdnia³a realiów finansowych, w jakich znalaz³y siê placówki owiatowe. W rezultacie przepisy ustawy, nakazuj¹ce sukcesywne zwiêkszanie w szko³ach podstawowych tygodniowego wymiaru wychowania fizycznego z 3 do 5 godzin pocz¹wszy od 1 wrzenia 2000 r.,
nie zosta³y wprowadzone w ¿ycie, a kolejne zmiany
ustawy przesuwa³y ten termin na dalsze lata.
Jak ustali³a Najwy¿sza Izba Kontroli, na zajêcia
z wychowania fizycznego szko³y na ogó³ przeznacza³y wymagane 3 godziny tygodniowo, jednak¿e w praktyce godziny te by³y czêsto traktowane jako rezerwa
czasu przeznaczana na ró¿ne zajêcia pozalekcyjne
lub szkolne imprezy. Pe³n¹ realizacjê wymogów ustawy ogranicza³ ponadto brak sal gimnastycznych i boisk oraz niedostateczne wyposa¿enie szkó³ w sprzêt
sportowy. Rady powiatu, miasta czy gminy na ogó³
nie zajmowa³y siê problemami kultury fizycznej dzieci
i m³odzie¿y, zajêcia wychowania fizycznego nie stanowi³y tak¿e przedmiotu zainteresowania rad pedagogicznych, a dyrektorzy szkó³ nie eksponowali zazwyczaj wychowania fizycznego w sprawozdaniach
przedk³adanych radom.
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zwarta sporód systemowych reform pañstwa, dotycz¹ca ubezpieczeñ spo³ecznych,
znajduje siê obecnie w fazie nie pozwalaj¹cej jeszcze na pe³n¹ ocenê jej rezultatów. Izba
przeprowadzi³a natomiast kilka kontroli, których przedmiotem by³o jej przygotowanie.
Tak w³anie by³o w wypadku tworzenia w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych jednego z najwa¿niejszych elementów reformy  kompleksowego systemu informatycznego (KSI).
Od jego uruchomienia uzale¿nione by³o wprowadzenie ewidencji indywidualnego ubezpieczenia, które z kolei stanowi³o warunek pe³nego wdro¿enia ubezpieczeñ spo³ecznych
w nowym kszta³cie. Przeprowadzone w latach 1998-2000 dwie kolejne kontrole wykaza³y
jednak, ¿e przygotowania ZUS do wprowadzenia reformy nie przebiega³y w³aciwie.
Izba stwierdzi³a w szczególnoci, ¿e przyst¹pienie przez ZUS do tworzenia nowego
systemu ewidencji by³o przedwczesne. W momencie wszczêcia postêpowania o zamówienie publiczne na wybór generalnego realizatora inwestycji brakowa³o bowiem podstawowych aktów prawnych reguluj¹cych utworzenie i funkcjonowanie nowego systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, koncepcji systemu informatycznego, decyzji co do róde³ finansowania przedsiêwziêcia, nie zosta³a te¿ rozstrzygniêta kwestia statusu prawnego ZUS. Jako
niezgodny z prawem i nierzetelny oceniony zosta³ tak¿e sam sposób przeprowadzenia
przez ZUS procedury udzielenia zamówienia publicznego, a zawarta z wykonawc¹ umowa  w ocenie Izby  nie chroni³a w wystarczaj¹cym stopniu interesów Zak³adu.
Kolejna kontrola przeprowadzona w 2000 r. objê³a zagadnienia wy³¹czone z poprzednich badañ: postêpowanie komisji przetargowej ZUS przy wyborze ofert, ocenê dzia³alnoci kierownictwa ZUS w zakresie przygotowania i podpisania aneksu nr 2 do umowy, a tak¿e
pe³n¹ ocenê prawid³owoci wynajêcia przez ZUS zewnêtrznej obs³ugi prawnej do zawieranego kontraktu. Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega³o nieprawid³owo, a wybór ofert dokonany zosta³ z naruszeniem prawa. Negatywnie oceni³a równie¿ dzia³ania kierownictwa ZUS w sprawie aneksu
nr 2, moc¹ którego do umowy na zaprojektowanie i wykonanie KSI wprowadzono zasadnicze zmiany. Zwi¹zane z tym ryzyko ocenione zosta³o jako ekstremalne. W opinii NIK,
powa¿nie zagro¿ona by³a realizacja ca³ego projektu.
W ramach kontroli dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych, w 2001 roku NIK zbada³a
ponownie tworzenie kompleksowego systemu informatycznego w ZUS oraz organizacjê
i dzia³alnoæ funduszy emerytalnych.

Kontrola systemu informatycznego ZUS (patrz
za³. nr 3, str. 5) by³a ju¿ trzeci¹ z kolei. W jej wyniku
Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a dzia³ania
Pe³nomocnika Rz¹du do spraw Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego zwi¹zane z inicjowaniem i koordynowaniem prac nad przygotowaniem i wprowadzeniem w ¿ycie reformy systemu zabezpieczenia spo³ecznego, a w szczególnoci z tworzeniem kompleksowego systemu informatycznego w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Za nierzetelne Izba uzna³a dzia³ania pe³nomocnika, polegaj¹ce m.in. na sk³adaniu Radzie Ministrów nie-

pe³nych informacji o realizacji harmonogramu prac zwi¹zanych z budow¹ KSI, bez przedstawienia ich przebiegu, stopnia zaawansowania, a tak¿e wystêpuj¹cych zagro¿eñ, oraz nieprzeprowadzeniu analiz dotycz¹cych
ryzyka i skutków finansowych zmian w KSI wprowadzonych do umowy zawartej z wykonawc¹ aneksem nr 2,
a tak¿e przyjêciu nieuzasadnionego za³o¿enia, ¿e rozwi¹zania zawarte w projekcie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi¹ wystarczaj¹ca podstawê do tworzenia kompleksowego systemu informatycznego  wyjciowego i podstawowego elementu reformy zabezpieczenia spo³ecznego.
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Podobnie oceniona zosta³a dzia³alnoæ kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie nadzoru nad budow¹ w ZUS kompleksowego systemu informatycznego. Za niezgodne z prawem Najwy¿sza Izba Kontroli uzna³a nieprzeprowadzenie kontroli w sprawie przygotowywania
aneksu nr 2, realizacji zmienionej tym aneksem
umowy, a tak¿e realizacji innych zadañ zwi¹zanych
z tworzeniem KSI, takich jak przygotowanie struktur organizacyjnych czy zakup sprzêtu. Zdaniem
NIK, kontrole takie by³y niezbêdne, szczególnie
w sytuacji gdy ZUS nie informowa³ na bie¿¹co ministerstwa o przebiegu realizacji zadañ i istniej¹cych zagro¿eniach. Jako nierzetelne zosta³o natomiast ocenione m.in. niewyci¹gniêcie przez MPiPS
odpowiednich wniosków z ekspertyzy pracowników
Politechniki Poznañskiej i zlekcewa¿enie zawartych
w niej ostrze¿eñ. Ministerstwo nie za¿¹da³o od ZUS
analiz i szacunków, jakie skutki dla realizacji projektu KSI bêdzie mia³o podpisanie aneksu nr 2, bezkrytycznie przyjê³o informacjê by³ego prezesa ZUS
na ten temat, zawieraj¹c¹ dane b³êdne i niepe³ne,
nie zleci³o te¿ ekspertyzy pozwalaj¹cej uzyskaæ
opiniê, czy wprowadzone aneksem rozwi¹zania
daj¹ pe³n¹ gwarancjê prawid³owego i terminowego
wprowadzenia reformy zabezpieczenia spo³ecznego. Z negatywn¹ ocen¹ NIK spotka³y siê równie¿
dzia³ania kierownictwa MPiPS zwi¹zane z opracowaniem i wydaniem aktów normatywnych, zarówno ze wzglêdu na powsta³e opónienia, jak i niew³aciwy przebieg prac nad tworzeniem owych aktów.
Kontrola postanowieñ ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (patrz
za³. nr 3, str. 51) ujawni³a kolejne zagro¿enia dla
funkcjonowania zreformowanego systemu zabezpieczenia spo³ecznego. Wykaza³a ona, ¿e relacja
wysokoci przysz³ych emerytur do wysokoci otrzymywanych wynagrodzeñ mo¿e byæ znacznie mniej
korzystna, ni¿ to pierwotne przewidywano. Wp³ynê³y na to zbyt optymistyczne i uproszczone szacunki, nieuwzglêdniaj¹ce wszystkich kosztów obci¹¿aj¹cych sk³adki ubezpieczeniowe. Na pozytywn¹ ocenê sposobu przeprowadzania tej czêci reformy systemu ubezpieczeñ emerytalnych nie pozwala³y, w ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, tak¿e
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nietrafne rozwi¹zania dotycz¹ce kszta³towania rynku otwartych funduszy emerytalnych, przyjête we
wspomnianej ustawie, oraz niektóre okolicznoci
zwi¹zane z wdra¿aniem nowych rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych.
Jednym z podstawowych warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych jest terminowy dop³yw nale¿nych sk³adek. Do tego niezbêdne by³o
jednak zarejestrowanie cz³onków funduszy oraz
ewidencjonowanie przekazywanych sk³adek. Na
mocy ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
do stworzenia centralnego rejestru cz³onków OFE
zobowi¹zanych zosta³ ZUS. Zak³ad za³o¿y³ taki rejestr, jednak zawarte w nim dane nie by³y wiarygodne. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie wywi¹zywa³ siê równie¿ nale¿ycie z obowi¹zku przekazywania do funduszy sk³adek odprowadzanych
przez p³atników. To z kolei spowodowane zosta³o
skomplikowanym sposobem identyfikacji i rozliczania sk³adek, wymagaj¹cym od Zak³adu przyjêcia
i porównania ze sob¹ bardzo du¿ej liczby dokumentów, a tak¿e brakiem prawid³owo funkcjonuj¹cego
systemu informatycznego. W tej sytuacji ZUS przekaza³ funduszom emerytalnym tylko czêæ nale¿nych sk³adek. Kwotê zaleg³oci Zak³ad szacowa³ na
koniec 2000 r. na 3,5 mld z³, jednak zdaniem NIK
szacunek ten, oparty na prognozach, mo¿e byæ
obarczony du¿ym b³êdem.
Jak wykaza³a kontrola, w latach 1999-2000 powszechne towarzystwa emerytalne ponios³y stratê
na dzia³alnoci w ³¹cznej wysokoci ponad 2,5 mld
z³. Mia³y na to wp³yw wysokie koszty reklamy i akwizycji, a tak¿e niskie stosunkowo wp³ywy sk³adek na
konta cz³onków funduszy. Jedynie na ok. 20% rachunków sk³adki wp³ywa³y systematycznie, a na ok.
55%  nieregularnie. Poniewa¿ do czasu zakoñczenia kontroli trwa³a jeszcze weryfikacja umów przes³anych przez towarzystwa do ZUS, nie by³o mo¿liwe ustalenie, w jakim stopniu wp³ynê³y na taki stan
rzeczy nieprawid³owoci w prowadzeniu akwizycji,
w jakim za niew³aciwe dzia³anie systemu informatycznego ZUS.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e w pierwszych
dwóch latach dzia³alnoci zyski funduszy nie zapewni³y ich cz³onkom nawet zwrotu pobranych
przez PTE op³at. Zdaniem NIK, stopa zwrotu w rzeczywistoci bêdzie jeszcze ni¿sza, poniewa¿ wy-

p³acane przysz³ym emerytom wiadczenia obci¹¿one zostan¹ kosztami pobieranymi przez zak³ad
emerytalny. W ocenie Izby warunki dzia³ania II filara systemu emerytalnego nie s¹ korzystne, poniewa¿ uzyskanie w przysz³oci przez fundusze dobrych wyników finansowych na krajowym rynku
kapita³owym mo¿e byæ utrudnione, a zdominowanie rynku przez kilka towarzystw zarz¹dzaj¹cych
najwiêkszymi funduszami os³abi konkurencjê miêdzy nimi i nie bêdzie sprzyjaæ obni¿aniu op³at. W tej
sytuacji, w celu umo¿liwienia podwy¿szenia wysokoci wiadczeñ, Izba zwróci³a uwagê na koniecznoæ wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania dobrowolnych ubezpieczeñ emerytalnych,
zw³aszcza prowadz¹cych do upowszechnienia pracowniczych programów emerytalnych. Wprawdzie
w za³o¿eniach reformy zosta³a przewidziana mo¿liwoæ tworzenia takich programów, jednak w praktyce zainteresowanie t¹ form¹ ubezpieczeñ by³o
niewielkie, g³ównie z powodu ma³ej atrakcyjnoci
PPE dla pracodawców oraz niedostosowania warunków uczestnictwa w programach do ogólnej sytuacji ekonomicznej i spo³ecznej w Polsce. Zdaniem
NIK, potrzebne s¹ nowe rozwi¹zania, które umo¿liwi³yby zawieranie dodatkowych, indywidualnych
ubezpieczeñ, finansowanych przez samych zainteresowanych lub pracodawcê.
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W roku 2001 badana by³a równie¿ organizacja
i funkcjonowanie kontroli wewnêtrznej w jednostkach samorz¹du terytorialnego oraz prawid³owoæ
wydawania pozwoleñ na budowê i u¿ytkowanie
obiektu budowlanego. Prowadzone by³y te¿ czynnoci kontrolne dotycz¹ce funkcjonowania s³u¿by
zdrowia. Wyniki kontroli funkcjonowania szpitali klinicznych podleg³ych Ministrowi Zdrowia w warunkach reformy ochrony zdrowia umo¿liwi³y dokonanie oceny wykorzystania tych placówek dla celów
dydaktycznych i badawczych. Celem kontroli realizacji ustawy o publicznej s³u¿bie krwi by³a m.in.
ocena stanu organizacyjnego i form dzia³ania jednostek publicznej s³u¿by krwi. Kontrola realizacji
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych procedur medycznych pozwoli³a oceniæ zasady oraz tryb wykonywania tych procedur, za kon-

trola funkcjonowania samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej na terenie wiejskim 
oceniæ stan z.o.z. i ich kondycjê finansow¹, a tak¿e oszacowaæ stopieñ zaspokojenia potrzeb ludnoci wiejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia.
W 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli bada³a te¿ odp³atnoæ za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych, a tak¿e egzekucjê sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. Obecnie trwa opracowywanie wyników tych kontroli.
W 2002 roku rozpoczête zostan¹ kontrole podejmuj¹ce kolejne aspekty reform systemowych.
W ramach badañ zwi¹zanych z reform¹ administracji publicznej przeprowadzona bêdzie kontrola stanowienia przez wojewodów aktów prawa miejscowego w celu sprawdzenie ich legalnoci. Kontrola
promocji polskiej kultury za granic¹ w okresie reformy ustrojowej pañstwa ma umo¿liwiæ ocenê dzia³añ podejmowanych przez rz¹d, poszczególne jego
agendy i wyspecjalizowane instytucje dla popularyzowania polskiej kultury poza granicami kraju.
Przeprowadzona bêdzie te¿ kontrola funkcjonowania s³u¿by ochrony zabytków w warunkach reformy administracji publicznej.
W dziedzinie ochrony zdrowia zbadane zostanie wdra¿anie systemu ratownictwa medycznego
w Polsce oraz gospodarowanie maj¹tkiem pozostaj¹cym w dyspozycji samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, przejêtym od Skarbu
Pañstwa przez jednostki samorz¹du terytorialnego
w wyniku reformy administracji publicznej. Zbadanie wykorzystania ³ó¿ek szpitalnych w wietle prawid³owoci rozliczeñ kosztów dzia³alnoci placówek
medycznych umo¿liwi ocenê prawid³owoci gospodarowania przez szpitale rodkami publicznymi uzyskanymi w wyniku zawarcia z kasami chorych
umów o wiadczenia zdrowotne.
Plan pracy NIK na 2002 r. przewiduje przeprowadzenie trzech kontroli zwi¹zanych z reform¹
owiaty. Wyniki kontroli realizacji obowi¹zku szkolnego oraz organizacji i funkcjonowania nadzoru
pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów
owiaty i dyrektorów szkó³ pozwol¹ ustaliæ, czy
dzieci i m³odzie¿ wype³niaj¹ obowi¹zek szkolny,
a tak¿e oceniæ skutecznoæ nadzoru w tym zakresie. Celem kontroli organizacji oraz finansowania
doskonalenia i dokszta³cania zawodowego na-
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uczycieli województwa mazowieckiego bêdzie dokonanie analizy i oceny sprawnoci organizacji
oraz poziomu finansowania w latach 2000-2002
zadañ zwi¹zanych z doskonaleniem i dokszta³caniem zawodowym czynnych zawodowo nauczycieli
tego województwa.
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Przeprowadzona zostanie równie¿ kontrola prawid³owoci stosowania przez Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych ulg w pobieraniu sk³adek z tytu³u
ubezpieczenia spo³ecznego. Pozwoli ona zweryfikowaæ zasadnoæ umarzania i rozk³adania na raty
nale¿noci z tytu³u pobieranych sk³adek.

Dzia³alnoæ
pañstwa
w rozwi¹zywaniu
najwa¿niejszych
problemów
spo³ecznych
4.
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Kwestia wywi¹zywania siê pañstwa z jego powinnoci w sferze spo³ecznej, podejmowania przez organy
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pañstwowe dzia³añ niezbêdnych do zapewnienia obywatelom bezpieczeñstwa socjalnego i tworzenia im godnych warunków ¿ycia, stanowi od wielu lat jeden z g³ównych kierunków prowadzonych przez NIK badañ.
Koncentruj¹ siê one na wype³nianiu przez administracjê rz¹dow¹ jej ustawowych obowi¹zków, m.in. w zakresie walki z bezrobociem, ograniczania sfery ubóstwa, opieki nad osobami przewlekle chorymi i niepe³nosprawnymi, rehabilitacji inwalidów, przeciwdzia³ania ró¿nego rodzaju patologiom, pomocy usamodzielniaj¹cym siê wychowankom placówek opiekuñczo-wychowawczych.
Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e organy pañstwa wype³nia³y
w tej dziedzinie swe ustawowe powinnoci. Powsta³y przepisy i programy tworz¹ce podstawy prawne i organizacyjne do skuteczniejszego ni¿ dot¹d udzielania pomocy osobom, którym jest ona niezbêdna. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków wiadczenia wyp³acano prawid³owo, a rodki z bud¿etu pañstwa na pomoc
spo³eczn¹ wydatkowano racjonalnie.
Wiadomym jest jednoczenie, ¿e nadal istnieje ogromne, niezaspokojone zapotrzebowanie na ró¿ne formy wsparcia. Podstawow¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy s¹ ograniczone mo¿liwoci finansowe bud¿etu
pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego. Wskaza³y na to ustalenia przeprowadzonej w 2000 r. kontroli
realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej z których wynika³o, ¿e zaplanowane na ten cel w bud¿etach
wojewodów oraz w bud¿etach miast i gmin rodki by³y zdecydowanie za ma³e w stosunku do zadañ przewidzianych w ustawie o pomocy spo³ecznej. Niedobór rodków sta³ siê przyczyn¹ m.in. drastycznego ograniczenia przez terenowe orodki pomocy spo³ecznej wydatków na zasi³ki okresowe, wyp³acane osobom przewlekle chorym, niepe³nosprawnym lub pozbawionym mo¿liwoci zatrudnienia. Z tych te¿ powodów powiatowe centra pomocy rodzinie nie by³y w stanie sfinansowaæ prowadzenia  zgodnie z wymogami ustawowymi 
powiatowych orodków wsparcia, orodków interwencji kryzysowej, ani specjalistycznego poradnictwa.
Powa¿nym mankamentem w dzia³alnoæ administracji publicznej by³o nastawienie na doran¹ pomoc,
nie za na eliminowanie niekorzystnych zjawisk. W³aciwym urzêdom czêsto brakowa³o tak¿e pe³nego rozeznania w sytuacji osób potrzebuj¹cych.
Takie w³anie wnioski wynika³y z ustaleñ kontroli, która koncentrowa³a siê na problemie bezdomnoci.
Objête kontrol¹ gminy i organy administracji rz¹dowej w wiêkszoci wywi¹zywa³y siê nale¿ycie z ustawowego obowi¹zku zapewnienia schronienia i posi³ków osobom tego pozbawionym, w niedostatecznym jednak
stopniu zajmowa³y siê przyczynami i samym zjawiskiem oraz nie wykazywa³y wystarczaj¹cej aktywnoci w docieraniu do osób bezdomnych w celu udzielenia im pomocy. Brakowa³o im tak¿e rozeznania skali zjawiska
bezdomnoci oraz potrzeb ludzi pozbawionych dachu nad g³ow¹ lub zagro¿onych jego utrat¹. Taka sytuacja
powodowa³a, ¿e bardziej ³agodzono skutki samego zjawiska, ni¿ przeciwdzia³ano jego powstawaniu.
Nie w pe³ni prawid³owo wykorzystane zosta³y przez jednostki samorz¹du terytorialnego rodki bud¿etowe
przeznaczone na przeciwdzia³anie alkoholizmowi. Znaczn¹ czêæ kwot uzyskanych z op³at za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych zamiast na profilaktykê przeciwalkoholow¹, jak wymaga³y
tego przepisy ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, gminy przeznacza³y na
pokrycie niedoborów bud¿etowych, zwiêkszenie nadwy¿ek, a tak¿e na wspomaganie Policji, placówek owiatowych i s³u¿by zdrowia.
Przeprowadzone w latach 1998-1999 kontrole, których tematyka objê³a ró¿ne formy pomocy udzielanej
przez pañstwo osobom niepe³nosprawnym, równie¿ ujawni³y niew³aciwe gospodarowanie znacznymi rodkami przeznaczonych na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, znoszenie barier architektonicznych i transportowych, utrudniaj¹cych osobom niepe³nosprawnym swobodne poruszanie siê i funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Po ich zakoñczeniu Izba sformu³owa³a wiele krytycznych uwag, szczególnie dotycz¹cych sposobu
wykorzystania czêci rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Dzia³ania podejmowane przez administracjê publiczn¹ w celu zapobiegania bezrobociu ocenione zosta³y
przez NIK generalnie jako w³aciwe, aczkolwiek niewystarczaj¹ce, bior¹c pod uwagê osi¹gniête efekty. Zaanga¿owanie rodków pañstwowych w przeciwdzia³anie bezrobociu na wsi przyczyni³o siê co prawda do utwo#&

rzenia w latach 1997-1999 ok. 30 tys. nowych miejsc pracy, g³ównie poza rolnictwem, ale by³y one w stanie
zapewniæ zatrudnienie zaledwie niespe³na 3% zarejestrowanych bezrobotnych mieszkañców wsi. Ograniczone skutki przynios³y tak¿e czynione przez administracjê rz¹dow¹ starania w celu lokowania nadwy¿ki polskiej
si³y roboczej za granic¹. Polskie urzêdy pracy dysponowa³y niewielkimi mo¿liwociami prowadzenia polityki
zatrudnienia w tym zakresie, mia³y bowiem znikomy wp³yw na dobór kandydatów do pracy. Niekiedy rodki
publiczne wykorzystywane by³y niezgodnie z przeznaczeniem. Tak by³o m.in. w wypadku dotacji dla górnictwa wêgla kamiennego, przeznaczonych na likwidacjê kopalñ i zwi¹zany z tym system os³on socjalnych, które w rzeczywistoci w znacznym procencie zosta³y zu¿yte na bie¿¹ce funkcjonowanie owych kopalñ.
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Przeprowadzone w 2001 r. kontrole nie wskazuj¹, by w dzia³alnoci pañstwa w sferze spo³ecznej nast¹pi³a istotniejsza zmiana. Realizacja zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej (patrz za³. nr 3, str. 91)
nadal nie przebiega³a w sposób prawid³owy, a przepisy reguluj¹ce zasady udzielania wiadczeñ by³y
czêsto naruszane.
Jednostki zobowi¹zane do wiadczenia pomocy
spo³ecznej wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków
w ograniczonym zakresie. Najwy¿sza Izba Kontroli
stwierdzi³a, ¿e reforma administracji publicznej nie
spowodowa³a poprawy skutecznoci ich dzia³ania.
Osi¹gniêcie ustawowych celów pomocy spo³ecznej
by³o utrudnione z powodu niedostatku rodków i zwi¹zanej z tym niemo¿liwoci zaspokojenia niezbêdnych
potrzeb. W rezultacie tylko w co czwartej sporód
skontrolowanych jednostek ustawowe cele pomocy
spo³ecznej zosta³y osi¹gniête przynajmniej czêciowo. Równie¿ sposób redystrybucji posiadanych rodków, dokonywanej przez jednostki samorz¹du, nie
gwarantowa³ najbardziej racjonalnego ich wykorzystania i czêsto nie odpowiada³ potrzebom wynikaj¹cym
z koniecznoci realizacji okrelonych zadañ.
Problemy natury finansowej sta³y siê przyczyn¹
ograniczenia przez terenowe orodki pomocy spo³ecznej wydatków na zadania fakultatywne, przede wszystkim na zasi³ki okresowe. Nadal brakowa³o rodków
na prowadzenie powiatowych orodków wsparcia,
orodków interwencji kryzysowej i udzielanie specjalistycznych porad. Powiaty w dalszym ci¹gu oci¹ga³y
siê z opracowaniem powiatowych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Na dodatek powiatowe centra pomocy rodzinie nie by³y nale¿ycie przygotowane do pe³nienia swoich funkcji, tak pod wzglêdem organizacyjnym, jak i kadrowym, za jednostki
wiadcz¹ce pomoc spo³eczn¹ nie prowadzi³y analiz,
jakie praktyczne efekty przynosi udzielana przez nie
pomoc. Nie mog¹ dziwiæ zatem stwierdzone przypadki wyp³acania zasi³ków bez rozpoznania sytuacji maj¹tkowej osób ubiegaj¹cych siê o nie, czy te¿ wyp³acania zasi³ków wyrównawczych i rent socjalnych na
podstawie nieaktualnych orzeczeñ komisji lekarskich.
W wyniku kontroli funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych
(patrz za³. nr 3, str. 50) stwierdzono, ¿e zadania w tym
zakresie, realizowane przez jednostki organizacyjne
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Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, samorz¹dy powiatowe i powiatowe urzêdy pracy, nie by³y w pe³ni wykonywane.
rodków zaplanowanych na rehabilitacjê zawodow¹ nie wykorzysta³y w ca³oci jednostki organizacyjne PFRON, które dysponowa³y wiêkszoci¹ kwot
przewidzianych w planach rocznych Funduszu.
W 1999 r. wydatkowa³y one 78% zaplanowanych rodków, za w roku nastêpnym  93%. W bardzo zró¿nicowanym stopniu finansowane by³y poszczególne
zadania. Wykorzystanie przeznaczonych na nie rodków waha³o siê od ok. 13% (na programy samorz¹dowe wspieraj¹ce rehabilitacjê zawodow¹) do prawie
99% (refundacja czêci wynagrodzenia osób niepe³nosprawnych, psychicznie chorych, upoledzonych
umys³owo oraz chorych na epilepsjê, zatrudnionych
w zak³adach pracy chronionej). Sytuacja taka, w ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, spowodowana zosta³a
g³ównie niew³aciwym rozpoznaniem przez jednostki
organizacyjne PFRON potrzeb pracodawców zatrudniaj¹cych niepe³nosprawnych, organizacji pozarz¹dowych oraz lokalnych samorz¹dów. Przyczyni³ siê do
tego równie¿ brak decyzyjnej elastycznoci ze strony zarz¹du PFRON w sytuacjach, gdy oddzia³y Funduszu wystêpowa³y z wnioskami o dokonanie korekty wydatków planowanych na poszczególne zadania
lub województwa, a tak¿e biernoæ oddzia³ów PFRON,
które nie informowa³y zak³adów o pracy i samorz¹dów
o mo¿liwociach sfinansowania przez Fundusz zadañ
zwi¹zanych z rehabilitacj¹ zawodow¹. Jednoczenie
niektóre istotne potrzeby nie zosta³y zaspokojone.
Zabrak³o m.in. rodków na po¿yczki na cele inwestycyjne, modernizacjê lub restrukturyzacjê zak³adów
pracy chronionej. Niewykorzystanie ca³ej puli zaplanowanych rodków, mimo istnienia wielu niezaspokojonych potrzeb, Izba oceni³a krytycznie, podobnie
jak stosowanie do wnioskodawców niejednolitych kryteriów przyznawania po¿yczek.
Nie lepiej wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków
samorz¹dy powiatowe, którym od stycznia 1999 r.,
w ramach reformy ustrojowej pañstwa, przekazane
zosta³y zadania wykonywane wczeniej przez wojewódzkie urzêdy pracy  wojewódzkie orodki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych. Maj¹c
wiadomoæ, ¿e przejmowanie zadañ przez powiatowe samorz¹dy odbywa³o siê w trudnych warunkach,
spowodowanych organizowaniem od podstaw admi-

nistracji samorz¹dowej w powiatach, Najwy¿sza Izba
Kontroli pozytywnie oceni³a fakt, ¿e wiêkszoæ z nich
ju¿ w pierwszym kwartale 1999 r. by³a zdolna podj¹æ
obowi¹zki w dziedzinie rehabilitacji zawodowej. Jednak, podobnie jak jednostki organizacyjne PFRON,
równie¿ samorz¹dy powiatowe tylko w czêci wykorzystywa³y rodki przeznaczone na rehabilitacjê zawodow¹, nie mia³y rozeznania co do liczby osób niepe³nosprawnych w powiecie oraz ich potrzeb, administracja samorz¹dowa zbyt rzadko dociera³a te¿ do
zainteresowanych z informacjami o przys³uguj¹cych
im formach pomocy, a pracownikom starostw niejednokrotnie brakowa³o przygotowania niezbêdnego do
w³aciwego wiadczenia nowych us³ug.
Poprawnie natomiast wiadczone by³y us³ugi
opiekuñcze w domach pomocy spo³ecznej sta³ego pobytu (patrz za³. nr 3, str. 49). Najwy¿sza Izba
Kontroli pozytywnie oceni³a opiekê sprawowan¹ przez
personel nad ich mieszkañcami oraz zaspokajanie
podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuñczych, spo³ecznych i religijnych pensjonariuszy.
Przestrzegane by³y równie¿ wymogi sanitarne, higieniczne i ¿ywieniowe.
Dzia³o siê tak mimo trudnych warunków, w jakich
funkcjonowa³a wiêkszoæ skontrolowanych placówek.
W stosunku do obowi¹zuj¹cych norm zatrudnia³y one
bowiem zbyt ma³o personelu opiekuñczo-terapeutycznego, pomieszczenia mieszkalne by³y nadmiernie
zagêszczone, brakowa³o sanitariatów. Niepokoj¹cy
okaza³ siê równie¿ niedobór rodków na remonty, rozbudowê i modernizacjê domów opieki spo³ecznej, co
nie rokowa³o osi¹gniêcia w najbli¿szym czasie obowi¹zuj¹cych domy pomocy spo³ecznej standardów,
lecz grozi³o dalsz¹ ich dekapitalizacj¹.
NIK raz jeszcze zwróci³a równie¿ uwagê na fakt,
¿e znaczna czêæ skontrolowanych starostw nie opracowa³a powiatowej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych, co utrudnia³o prowadzenie planowych
i skoordynowanych dzia³añ w tej dziedzinie. Stwierdzono, ¿e powiatowe centra pomocy rodzinie przyst¹pi³y
do opracowywania wstêpnych za³o¿eñ takiej strategii
i okrelenia potrzeb w zakresie pomocy spo³ecznej,
jednak du¿a liczba zadañ w³asnych powiatów oraz
zadañ zleconych przez administracjê rz¹dow¹ wymaga³a odpowiednio d³ugiego czasu na rzetelne opracowanie programu. Izba zauwa¿y³a ponadto, i¿ ustawa

o pomocy spo³ecznej wymaga wprawdzie opracowania powiatowych strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych, nie precyzuje jednak, w jakim terminie
nale¿y tego dokonaæ.
Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a natomiast sposób realizacji i skutecznoæ pomocy udzielanej na usamodzielnianie pe³noletnich wychowanków placówek opiekuñczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych zak³adów dla nieletnich oraz
rodzin zastêpczych (patrz za³. nr 3, str. 79).
Przede wszystkim pomoc taka udzielana by³a
w ograniczonym zakresie, g³ównie ze wzglêdu na brak
rodków finansowych. Jednak obok tej obiektywnej
przeszkody, podobnie jak w wypadku realizacji zadañ
z zakresu pomocy spo³ecznej czy zawodowej rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, tutaj równie¿ wiêkszoæ centrów pomocy wykazywa³a zbyt ma³¹ aktywnoæ i brak rozeznania w rozmiarach istniej¹cych potrzeb, co spowodowa³o zaplanowanie na usamodzielnienie wychowanków opieki zastêpczej niewystarczaj¹cych rodków. Informacje o zamiarze opuszczenia
placówki przez wychowanków gromadzone by³y z niedostatecznym wyprzedzeniem, by mo¿liwe by³o opracowanie rzetelnego programu usamodzielnienia wychowanków, zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych czy udzielenie pomocy w uzyskaniu pracy. Z tego te¿ powodu w bilansach potrzeb pominiêto czêæ
wychowanków.
Za niepokoj¹ce zjawisko Najwy¿sza Izba Kontroli
uzna³a uchylanie siê powiatów od anga¿owania swoich rodków w udzielanie pomocy, która nale¿a³a do ich
zadañ w³asnych. W praktyce wsparcie wychowanków
prawie w ca³oci finansowane by³o ze rodków dotacji
celowej, przekazanej powiatom na realizacjê zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej. Poniewa¿ rodków
tych by³o zbyt ma³o, w wiêkszoci centrów pomoc ograniczano do jednej sporód przys³uguj¹cych wychowankom form pomocy (najczêciej by³y to wiadczenia na
kontynuacjê nauki) lub prawie ca³kowicie rezygnowano ze wiadczenia pomocy rzeczowej, której udzielanie nale¿a³o do zadañ w³asnych powiatów. Kontrola
ujawni³a, ¿e na skutek przyjêcia zawê¿onej i niekorzystnej dla wychowanków interpretacji ustawy o pomocy
spo³ecznej oraz rozporz¹dzeñ wykonawczych Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej, niektóre osoby pozbawione
zosta³y przys³uguj¹cych im wiadczeñ.
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Najwy¿sza Izba Kontroli uzna³a za krzywdz¹ce
i nieznajduj¹ce uzasadnienia w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa uzale¿nianie przyznania wiadczeñ od
opuszczenia dotychczasowej rodziny zastêpczej,
a tak¿e udzielanie pomocy rzeczowej jedynie wychowankom korzystaj¹cym z instytucjonalnych form opieki, z pominiêciem rodzin zastêpczych. W ocenie Izby,
g³ówn¹ przyczyn¹ nieprawid³owoci w przyznawaniu
pomocy i opónieñ w za³atwianiu wniosków zainteresowanych by³o niewystarczaj¹ce przygotowanie merytoryczne pracowników powiatowych centrów pomocy
rodzinie.

4.

Skutecznoæ dzia³añ podejmowanych w celu
ograniczania bezrobocia by³a jednym z zagadnieñ
badanych w toku kontroli wykorzystania rodków
publicznych na restrukturyzacjê zatrudnienia
w górnictwie wêgla kamiennego (patrz za³. nr 3,
str. 22). Wykaza³a ona, ¿e zaanga¿owanie rodków
bud¿etowych, przeznaczonych m.in. na wiadczenia os³onowe i aktywizacjê zawodow¹, nie spe³ni³o
spodziewanych socjalnych funkcji. Za³o¿enia rz¹dowego programu Reformy górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2000 nie zosta³y
w 2000 r. zrealizowane.
W roku tym w ramach Górniczego pakietu socjalnego odesz³o z pracy niewiele ponad 40% zak³adanej liczby górników, co by³o efektem wygasania skutecznoci instrumentów zawartych w Górniczym pakiecie Socjalnym, spowodowanego pogarszaj¹c¹ siê
sytuacj¹ na rynku pracy w województwie l¹skim i rosn¹cymi trudnociami w znalezieniu pracy poza górnictwem. NIK pozytywnie oceni³a dzia³ania Pañstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego SA, zwi¹zane z monitorowaniem zmian stanu
zatrudnienia, analizowaniem i wydawaniem opinii prawid³owoci wydatkowania rodków dotacji bud¿etowej
na wiadczenia okrelone w Pakiecie. Podobnie
oceniono wykorzystanie rodków publicznych na restrukturyzacjê zatrudnienia przez kontrolowanych
przedsiêbiorców górniczych. W celu uzyskania lepszych efektów podejmowanych dzia³añ, Izba skierowa³a do wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki wniosek zawieraj¹cy postulat intensywnego
wspierania restrukturyzacji zatrudnienia dzia³aniami
administracji rz¹dowej i publicznej. Dzia³ania takie powinny stymulowaæ tworzenie nowych miejsc pracy
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w regionie l¹skim, co jest szczególnie istotne w sytuacji wzrastaj¹cego bezrobocia i zmniejszaj¹cego zainteresowanie górników wiadczeniami aktywizuj¹cymi Górniczego pakietu socjalnego.
W ramach badañ zwi¹zanych z kolejnym wa¿nym
problemem spo³ecznym, brakiem wystarczaj¹cej liczby mieszkañ dostêpnych dla przeciêtnie sytuowanego obywatela, NIK skontrolowa³a dzia³alnoæ towarzystw budownictwa spo³ecznego (patrz za³. nr 3,
str. 99). Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e dzia³ania maj¹ce z³agodziæ niedostatek mieszkañ drog¹ budowy stosunkowo tanich lokali na wynajem nie przynios³y oczekiwanych rezultatów. Powo³ane w tym celu towarzystwa budownictwa spo³ecznego wywi¹za³y siê ze swego zadania tylko czêciowo.
W ocenie NIK, rozwój budownictwa mieszkaniowego w formule TBS, przy uwzglêdnieniu przyjêtych
za³o¿eñ polityki mieszkaniowej pañstwa, zale¿y od
trzech czynników. S¹ to: zapewnienie ci¹g³oci kredytowania budowy mieszkañ rodkami odpowiedniej
wielkoci, udzielanymi na dogodnych warunkach,
udzielanie przez jednostki samorz¹du terytorialnego
pomocy towarzystwom w budowie mieszkañ dla osób,
których nie staæ na wspó³finansowanie budowy, wreszcie istnienie popytu na budowane mieszkania, co zale¿y od sytuacji materialnej grup ludnoci kwalifikuj¹cych siê do korzystania z tej formy budownictwa.
Znaczny wzrost stawek czynszu przy stagnacji, a tym
bardziej spadku realnych dochodów ludnoci, mo¿e 
w opinii Izby  ograniczyæ zainteresowanie mieszkaniami budowanymi przez towarzystwa. W rezultacie
budownictwo w ramach TBS nie odegra³o roli wyznaczonej mu w za³o¿eniach polityki mieszkaniowej pañstwa. Przyczyni³o siê wprawdzie do powstania nowych
mieszkañ, jednak mieszkania te, wbrew pierwotnym
za³o¿eniom, nie by³y na ogó³ dostêpne dla osób o niskich dochodach.
W latach 1996-2000 towarzystwa budownictwa
spo³ecznego wybudowa³y i odda³y do u¿ytku ogó³em
prawie 11 tys. mieszkañ na wynajem. Na lata 20012003 zaplanowana zosta³a budowa kolejnych 4800
mieszkañ. W miarê up³ywu czasu rosn¹cy popyt na
mieszkania budowane w formule TBS znacznie przekroczy³ mo¿liwoci finansowe towarzystw. Wiêkszoæ
z nich zawi¹zano z inicjatywy gmin, do zadañ których nale¿y zaspokajanie zbiorowych potrzeb miesz-

kañców, m.in. w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Gminy swoje udzia³y w TBS pokrywa³y
aportami w postaci gruntów pod zabudowê, a tak¿e
wk³adami pieniê¿nymi oraz innymi sk³adnikami maj¹tkowymi. Niektóre udziela³y towarzystwom dotacji
na pokrycie czêci kosztów inwestycji mieszkaniowych. Podstawowym ród³em finansowania budownictwa spo³ecznego by³ jednak udzielany kredyt ze
rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
(KFM), którego udzia³ w finansowaniu kosztów inwestycji mieszkaniowych w kontrolowanych TBS siêga³
niemal dwóch trzecich.
Ustalono, ¿e w drugim pó³roczu 2000 r., wskutek
rosn¹cego popytu na kredyty, wy¿szego ni¿ zak³ada³
plan finansowy KFM, i zbyt niskiej w stosunku do potrzeb kwoty rodków przeznaczonych na ten cel
w ustawie bud¿etowej, zabrak³o rodków Funduszu
na dalsze wspomaganie czêci przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Taka sytuacja, w warunkach gdy uruchomienie kredytu  zgodnie z bankowymi procedurami
zak³adaj¹cymi wystarczaj¹cy poziom rodków KFM 
by³o uzale¿nione od wczeniejszego zaanga¿owania
finansowego TBS, stwarza³a zagro¿enie dla kontynuowania rozpoczêtych inwestycji.
Wobec niedostatku w³asnych rodków finansowych na budowê domów z mieszkaniami na wynajem,
niektóre sporód towarzystw budownictwa spo³ecznego za¿¹da³y od przysz³ych lokatorów partycypowania
w kosztach inwestycji. Mo¿liwoæ tak¹ stwarza³y przepisy ustawy o popieraniu budownictwa mieszkaniowego, nie daj¹c jednak podstaw do uzale¿niania przez
TBS przydzia³u mieszkañ od wniesienia wp³at z tego
tytu³u. Mimo to czêæ towarzystw uzale¿nia³a zawarcie umowy najmu od wniesienia przed rozpoczêciem
budowy wp³at partycypacyjnych, siêgaj¹cych niekiedy 20% kosztów budowy mieszkania. Innym ród³em
finansowania inwestycji mieszkaniowych by³y wnoszone przez najemców kaucje na pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
towarzystwa mog³y za¿¹daæ od najemcy wp³acenia

kaucji, ale dopiero w umowie najmu, nie za na wiele
miesiêcy przed oddaniem mieszkania do u¿ytku. Tymczasem wp³acenie w wyznaczonym terminie kaucji
by³o warunkiem zakwalifikowania na listê przysz³ych
najemców. Takie sposoby pozyskiwania rodków
umo¿liwi³y wprawdzie towarzystwom, znajduj¹cym siê
w trudnych warunkach finansowych, prowadzenie inwestycji mieszkaniowych, jednak spowodowa³y, i¿
mieszkania sta³y siê niedostêpne dla osób, które nie
by³y w stanie wspó³finansowaæ ich budowy. Dodatkowe ograniczenia krêgu najemców wynika³y z nieprawnego ustalenia przez niektóre TBS preferencji lub kryteriów kwalifikowania kandydatów na najemców.
Wszystko to spowodowa³o wypaczenie idei budownictwa dla osób niezamo¿nych, które w takim kszta³cie zatraci³o swoj¹ funkcjê.

j
W ramach badania dzia³alnoci pañstwa w rozwi¹zywaniu najwa¿niejszych problemów spo³ecznych,
w 2001 r. NIK kontrolowa³a równie¿ realizacjê zadañ
zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem bezrobociu i ³agodzeniem jego skutków, funkcjonowanie w urzêdach pracy i jednostkach powo³anych do udzielania pomocy
spo³ecznej systemów informatycznych, dzia³alnoæ
placówek opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci oraz
prowadzenie przez organy samorz¹du terytorialnego
polityki kszta³towania sieci handlowej i zwi¹zanej z tym
kwestii lokalizacji du¿ych obiektów handlowych  super- i hipermarketów.
Na 2002 rok przewidziane zosta³y trzy kolejne
kontrole. W ich ramach zbadane zostanie wykonywanie przez organy administracji publicznej zadañ zwi¹zanych z ograniczaniem bezrobocia, wykorzystanie
rodków publicznych i skutecznoæ dzia³añ jednostek
organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy w województwie podlaskim w procesie edukacji i wychowania m³odzie¿y oraz realizacja przez administracjê samorz¹dow¹ powiatów zadañ okrelonych w ustawie
o pomocy spo³ecznej.
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Zagadnieniom zwi¹zanym z zapewnieniem przez organy pañstwa szeroko rozumianego bezpieczeñstwa kra-
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jowi i jego obywatelom Najwy¿sza Izba Kontroli ka¿dego roku powiêca bardzo du¿o uwagi. W zakres zainteresowañ Izby wchodz¹ tu kwestie dotycz¹ce obronnoci kraju i ochrony granic, utrzymywania w kraju ³adu
i porz¹dku, zapobiegania i ograniczania przestêpczoci oraz patologii spo³ecznych, przeciwdzia³ania zagro¿eniom ekologicznym, komunikacyjnym i wszelkim sytuacjom zak³ócaj¹cym poczucie bezpieczeñstwa obywateli, a tak¿e problemy dotykaj¹ce strategicznych interesów kraju  bezpieczeñstwa rynków finansowych czy
bezpieczeñstwa energetycznego.
Przeprowadzone w poprzednich latach kontrole wykaza³y, ¿e dzia³ania administracji pañstwowej, zarówno
profilaktyczne, jak i podejmowane w obliczu konkretnych zagro¿eñ, czêstokroæ nie przynosi³y oczekiwanych
rezultatów. Dzia³o siê tak w du¿ej mierze ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych rodków finansowych, ale tak¿e
z powodu niedomagañ o charakterze organizacyjnym, z³ego przygotowania nowowprowadzanych rozwi¹zañ,
braku odpowiednich, opracowanych w porê programów czy niekonsekwencji w dzia³aniu. Niektóre z przedsiêwziêæ okaza³y siê nie do koñca przemylane, na niepowodzenie innych z³o¿y³o siê za nieprzestrzeganie
obowi¹zuj¹cych przepisów, zaniedbywanie obowi¹zków s³u¿bowych przez osoby maj¹ce wcielaæ je w ¿ycie,
wreszcie brak skutecznego nadzoru i kontroli ze strony prze³o¿onych, wyspecjalizowanych komórek i s³u¿b,
nadrzêdnych jednostek lub organów wy¿szego szczebla. Ten ostatni wniosek powtarza³ siê w konkluzji wielu
kontroli. Jeli nawet usuwano wskazane przez NIK nieprawid³owoci, podobne uchybienia ujawniane by³y
przez nastêpne kontrole. Wskazuje to na koniecznoæ potraktowania przypadków niew³aciwego nadzoru i wynikaj¹cych st¹d szkód nie jako zdarzeñ incydentalnych, ale jako symptomów destrukcyjnego zjawiska, któremu nale¿y energicznie przeciwdzia³aæ.
Nieprzygotowanie do dzia³añ w sytuacjach kryzysowych i walki z klêskami ¿ywio³owymi ujawniono przy
okazji badania bardzo ró¿nych zagadnieñ. Kontrola organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej udowodni³a,
¿e struktury organizacyjne oraz schemat dzia³ania tej formacji by³y przestarza³e. Zosta³y one przygotowane do
wykonywania zadañ g³ównie w razie zaistnienia konfliktu zbrojnego z u¿yciem broni masowego ra¿enia, nie
za do dzia³añ podejmowanych przez obronê cywiln¹ w czasach pokoju, s³u¿¹cych ochronie ¿ycia i mienia
ludnoci oraz dóbr kultury. Istotne b³êdy mia³y miejsce w przygotowaniu organizacyjnym i technicznym krajowego systemu ratowniczo-ganiczego.
Kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przebiegu dzia³añ ratowniczych w czasie
powodzi na terenach po³udniowej i zachodniej Polski w lipcu 1997 r. wykaza³a, ¿e kraj nie by³ przygotowany do zwalczania tego rodzaju klêsk ¿ywio³owych. Z przeprowadzonej rok póniej doranej kontroli
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przebiegu dzia³añ ratowniczych w czasie powodzi w dorzeczu Wis³y w kwietniu 1998 r. wynika³o, ¿e zdobyte poprzednio dowiadczenia nie zosta³y w pe³ni spo¿ytkowane.
Sporo krytycznych uwag sformu³owa³a Najwy¿sza Izba Kontroli na temat dzia³añ Policji. Kontrola przygotowania Policji do zwalczania przestêpczoci zorganizowanej wykaza³a, ¿e decentralizacja struktur policyjnych zajmuj¹cych siê t¹ patologi¹ os³abi³a efektywnoæ podejmowanych dzia³añ oraz utrudni³a ich koordynacjê. Inne kontrole wykaza³y m.in. brak jednolitych zasad naboru do poszczególnych s³u¿b policyjnych, a tak¿e
sprecyzowanych wymagañ co do predyspozycji po¿¹danych w s³u¿bie pe³nionej w warunkach szczególnego
obci¹¿enia psychicznego. Okaza³o siê te¿, ¿e znaczna czêæ dzielnicowych nie odby³a odpowiedniego szkolenia, pe³ni³a s³u¿bê w nieodpowiednich warunkach, zbyt rzadko spotyka³a siê z mieszkañcami swoich rejonów
s³u¿bowych, a g³ównym kryterium oceny ich pracy by³a liczba na³o¿onych mandatów. Stwierdzono te¿ niedomagania systemu powiadamiania i rejestrowania zdarzeñ oraz liczne uchybienia w zakresie organizacji pracy
dy¿urnych jednostek Policji.
Braki w przygotowaniu funkcjonariuszy do wype³niania s³u¿bowych obowi¹zków oraz niedoci¹gniêcia w organizacji i sposobie pe³nienia s³u¿by stwierdzone zosta³y równie¿ w wyniku kontroli wykonywania przez Policjê
i Stra¿ Graniczn¹ czynnoci administracyjno-porz¹dkowych na drogach publicznych i ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
$$

Powa¿ny wp³yw na bezpieczeñstwo na drogach mia³y istotne zaniedbania, jakie ujawni³a kontrola dzia³alnoci organów zarz¹dzaj¹cych drogami w zakresie ograniczania zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu. Przyczyni³y
siê do tego w niema³ej mierze równie¿ nieprawid³owoci w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, które powodowa³y, ¿e nie byli oni odpowiednio przygotowani do bezpiecznego prowadzenia pojazdów po drogach publicznych
Odmienna kategoria zagro¿eñ badana by³a w toku kontroli podejmuj¹cych kwestiê bezpieczeñstwa ekologicznego. Tu g³ówny mankament stanowi³o zaniedbywanie swoich obowi¹zków przez administracjê oraz organy nadzoru i kontroli, które czêsto nie wykorzystywa³y swoich uprawnieñ. Potencjalne zagro¿enia bagatelizowano, a przynajmniej nie przywi¹zywano do nich takiej wagi, na jak¹ w rzeczywistoci zas³ugiwa³y. Najwy¿sza
Izba Kontroli stwierdzi³a, i¿ nie istnia³a ¿adna koncepcja unieszkodliwienia przeterminowanych rodków ochrony rolin i innych nieprzydatnych ju¿ chemikaliów. W wyniku kontroli realizacji zadañ w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami ustalono, ¿e postêp w tym wzglêdzie nadal by³ niewystarczaj¹cy. Liczne
zastrze¿enia wzbudzi³a realizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Zdaniem NIK
organy administracji pañstwowej dzia³a³y w tej materii w sposób ma³o zdecydowany.
W 2001 roku kontrole prowadzone w ramach kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne koncentrowa³y siê
na tych samych obszarach badañ.
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Kwestia nadzoru by³a jednym z g³ównych tematów kontroli dzia³alnoci stra¿y gminnych (miejskich) (patrz za³. nr 3, str. 97). Chodzi³o tu o nadzór
ze strony zarz¹dów gmin, a tak¿e o nadzór fachowy,
sprawowany przez Komendanta G³ównego Policji za
porednictwem w³aciwych terytorialnie komendantów
wojewódzkich.
Sporód 31 skontrolowanych zarz¹dów gmin, 20
nie wywi¹zywa³o siê w sposób zadowalaj¹cy z tego
obowi¹zku. Na 5 objêtych kontrol¹ komend wojewódzkich Policji, 3 nie przeprowadzi³y w badanych okresie
¿adnej kontroli dzia³aj¹cych na ich terenie stra¿y.
W tym czasie tylko jedna sporód 31 badanych przez
NIK komend stra¿y miejskiej (gminnej) zosta³a skontrolowana przez Policjê  w zakresie przechowywania broni.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a liczne
uchybienia i nieprawid³owoci w funkcjonowaniu
stra¿y, zarówno formalne, maj¹ce wp³yw na organizacyjne i techniczne przygotowanie stra¿y do
realizacji wyznaczonych zadañ, jak i zwi¹zane
z ich merytorycznym dzia³aniem. Na przyk³ad zatrudniano stra¿ników bez wymaganego, co najmniej redniego wykszta³cenia. W kilkunastu przypadkach nie uregulowano aktami wewnêtrznymi
zasad dokumentowania czynnoci s³u¿bowych,
obiegu dokumentów wewnêtrznych, ewidencji
zg³oszeñ o wykroczeniach lub przestêpstwach lub
wniosków ludnoci i instytucji o podjêcie okrelonych interwencji, a prowadzona dokumentacja nie
odzwierciedla³a w pe³ni realizowanych zadañ
i przebiegu s³u¿by.
Najpowa¿niejsze nieprawid³owoci merytoryczne wi¹za³y siê z postêpowaniami mandatowymi.
W 16 kontrolowanych jednostkach stra¿nicy bezpodstawnie uchylili 246 prawomocnie na³o¿onych
mandatów kredytowanych, co  w ocenie NIK 
mog³o budziæ podejrzenie korupcji. Odnotowano te¿
przypadki odst¹pienia od karania osób we wszczêtych lub przeprowadzonych postêpowaniach mandatowych, a z drugiej strony  bezpodstawnego nak³adania mandatów na osoby niep³ac¹ce za parkowanie samochodów na drogach przebiegaj¹cych
przez obszary, na których op³aty takie nie zosta³y
wprowadzone, a tak¿e przekraczania przez stra¿ników miejskich zakresu upowa¿nieñ do nak³adania grzywien w postêpowaniu mandatowym.
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Najwy¿sza Izba Kontroli zauwa¿y³a, ¿e zakres
podejmowanych przez stra¿e zadañ i osi¹gane przez
nie efekty zale¿a³y w du¿ej mierze od systemu organizacji s³u¿by, wyznaczonych przez organy gmin zadañ, sposobu wspó³pracy w Policj¹, nadzoru zarz¹dów gmin nad funkcjonowaniem stra¿y, stanu osobowego poszczególnych jednostek, wyszkolenia stra¿ników i ich wyposa¿enia w rodki techniczne. W opinii Izby, tylko dzia³alnoæ wiêkszych stra¿y, licz¹cych
ponad 30 osób, dobrze zorganizowanych i wyposa¿onych, przynosi³a pozytywne efekty. Takie jednostki
we wspó³pracy z Policj¹ zdolne by³y zapobiegaæ pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ, zjawiskom kryminogennym, a tak¿e odci¹¿yæ komisariaty Policji od
przewozu osób nietrzewych oraz zast¹piæ w ciganiu niektórych wykroczeñ, m.in. nielegalnego handlu
ulicznego lub zwi¹zanych z parkowaniem pojazdów.
Kontrola funkcjonowania ¯andarmerii Wojskowej (patrz za³. nr 3, str. 42) wykaza³a z kolei, i¿ mimo
podejmowanych dzia³añ profilaktycznych ich skutecznoæ by³a niska, za liczba czynów patologicznych,
w tym karalnych, wzrasta³a.
Innych przyk³adów braku w³aciwego nadzoru
dostarczy³a kontrola prawid³owoci szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz
wydawania praw jazdy (patrz za³. nr 3, str. 28). Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 1999 r. nowe zasady szkolenia
i egzaminowania osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami nie przyczyni³y siê do
poprawy jakoci szkolenia i lepszego przygotowania
do uczestnictwa w ruchu na drogach publicznych.
wiadczy³ o tym fakt, ¿e osoby o krótkim sta¿u
w kierowaniu pojazdami stanowi³y znaczny odsetek
sprawców wypadków drogowych, a zdecydowana
wiêkszoæ kolizji mia³a zwi¹zek z niewystarczaj¹cymi
umiejêtnociami kierowców. W tej sytuacji, w opinii
Izby, niezbêdne jest znacznie skuteczniejsze ni¿ dotychczas wykonywanie przez starostów nadzoru nad
dzia³alnoci¹ orodków szkolenia kierowców, za
przez wojewodów  nad egzaminowaniem w wojewódzkich orodkach ruchu drogowego.
Zdaniem NIK, najs³abszym ogniwem procesu
przygotowania kierowców by³y orodki szkolenia.
Czêsto nie dysponowa³y one odpowiedni¹ baz¹ materialn¹, m.in. pojazdami szkoleniowymi, pomiesz-

czeniami dydaktycznymi, placami manewrowymi.
Niew³aciwy by³ te¿ poziom szkolenia, g³ównie z powodu niewywi¹zywania siê przez orodki nauki jazdy z przyjêtych na siebie obowi¹zków. Ujawniono fakty wydawania przez instruktorów zawiadczeñ
o ukoñczeniu kursu kandydatom, którzy nie odbyli
wszystkich wymaganych programem zajêæ. O s³abym przygotowaniu kandydatów na kierowców
wiadczy³y równie¿ wyniki pañstwowych egzaminów
na prawo jazdy  w pierwszym terminie egzamin
zdawa³ niespe³na co trzeci kursant.
Nagminny brak w³aciwego nadzoru starostów
nad funkcjonowaniem orodków nauki jazdy sprzyja³ ró¿nego rodzaju nierzetelnociom w ich pracy.
W wiêkszoci skontrolowanych starostw dzia³alnoæ
szkoleniowa nie by³a w ogóle kontrolowana. Równie¿ w dzia³alnoci wojewódzkich orodków ruchu
drogowego, uprawnionych do przeprowadzania pañstwowych egzaminów na prawo jazdy, stwierdzono
wiele uchybieñ. Nale¿y zaliczyæ do nich nierzetelne
sprawdzanie testów, nieprawid³owe dokumentowanie przebiegu egzaminu, niesprawdzanie to¿samoci egzaminowanych, a tak¿e brak w pe³ni niezale¿nej, zawodowej kadry egzaminatorów. Nieodosobnione w opinii kursantów, choæ trudne do udowodnienia, by³o przyjmowanie przez egzaminatorów korzyci materialnych za umo¿liwienie zdania egzaminu. Istnieniu tego procederu sprzyja³o jednoosobowe, nie za komisyjne przeprowadzanie egzaminu
praktycznego na prawo jazdy.
Wystêpowanie nieprawid³owoci w funkcjonowaniu wojewódzkich orodków ruchu drogowego spowodowane by³o w du¿ej mierze nieskutecznym nadzorem nad nimi ze strony wojewodów. W latach 19992000 w czêci skontrolowanych urzêdów wojewódzkich nie zaplanowano i nie przeprowadzono ¿adnej
tego rodzaju kontroli, a w wiêkszoci  kontroli planowych.
Powa¿nym problemem, rzutuj¹cym niekorzystnie na poziom bezpieczeñstwa publicznego,
a szczególnie na skutecznoæ dzia³añ zwi¹zanych
z zapewnieniem ³adu i porz¹dku, by³o nieprzestrzeganie obowi¹zuj¹cego w tej dziedzinie prawa. Sytuacjê tak¹ ujawni³a m.in. kontrola realizacji przepisów ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych (patrz za³. nr 3, str. 85).

Do zagro¿enia bezpieczeñstwa i naruszeñ porz¹dku publicznego dochodzi³o zazwyczaj wtedy,
gdy wymogi ustawy nie by³y respektowane przez
organizatorów imprez, a organy administracji nie
egzekwowa³y od nich wype³niania postanowieñ obowi¹zuj¹cych przepisów. Niezapewnienie dostatecznej ochrony ze strony s³u¿b porz¹dkowych, bêd¹ce przyczyn¹ naruszeñ porz¹dku i bezpieczeñstwa
publicznego, czy przeprowadzanie imprez w obiektach znajduj¹cych siê w niew³aciwym stanie technicznym, nie poci¹ga³o za sob¹  jak stwierdzi³a
Najwy¿sza Izba Kontroli  ¿adnych konsekwencji
dla organizatorów imprez. W³aciwe organy nie korzysta³y zazwyczaj choæby z uprawnieñ do wprowadzenia zakazu odbywania masowych imprez
w okrelonych miejscach, w razie negatywnej oceny stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Istotne zastrze¿enia sformu³owane zosta³y równie¿ wobec czynnoci podejmowanych przez organy
wydaj¹ce zezwolenia. Niemal co trzecie sporód zbadanych zezwoleñ na przeprowadzenie imprez masowych udzielone zosta³o mimo braku wymaganych
dokumentów, przede wszystkim opinii komendantów
rejonowych Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, kierownika pogotowia ratunkowego i pañstwowego inspektora sanitarnego.
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e równie¿ obowi¹zuj¹ce przepisy nie by³y wystarczaj¹co precyzyjne.
Mimo ¿e organizatorzy imprez masowych w niemal
po³owie przypadków nie przestrzegali obowi¹zku
wyst¹pienia nie póniej ni¿ na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia imprezy do wójta, burmistrza lub prezydenta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie, obowi¹zuj¹cy wówczas stan prawny nie przewidywa³ mo¿liwoci odmowy udzielenia zezwoleñ ze wzglêdu na naruszenie przez wnioskodawcê terminu zg³oszenia. Ustalenia kontroli sk³oni³y NIK do sformu³owania oceny,
¿e system, w którym ustawa czyni organizatorów
imprez odpowiedzialnymi za bezpieczeñstwo, nie
daj¹c jednoczenie organom administracji instrumentów egzekwowania tej odpowiedzialnoci, jest zawodny. Poniewa¿ obowi¹zuj¹cy w okresie objêtym
kontrol¹ stan prawny nie pozwala³ na skuteczn¹ kontrolê przestrzegania przepisów ustawy, Izba formu³owa³a wnioski w sprawie jej nowelizacji. Postulowanej poprawie bezpieczeñstwa imprez masowych s³u-

$'

5.

¿y nowelizacja uchwalona przez Sejm RP 30 marca
2001 r., choæ skutecznoæ zmian bêdzie mo¿na oceniæ dopiero po up³ywie pewnego czasu.

5.

Kolejn¹ przyczynê potencjalnych zagro¿eñ w dziedzinie bezpieczeñstwa publicznego stanowi³a opiesza³oæ organów administracji publicznej, stwierdzona
w wyniku wielu sporód przeprowadzonych w 2001 r.
kontroli. Ona to w³anie by³a jedn¹ z nieprawid³owoci, które mia³y wp³yw na wzrost zagro¿eñ zwi¹zanych
ze zwiêkszeniem siê liczby przypadków wcieklizny.
Kontrola dzia³alnoci s³u¿b weterynaryjnych i administracji samorz¹dowej w zakresie przeciwdzia³ania wcieklinie i zwalczania tej choroby (patrz
za³. nr 3, str. 94) ujawni³a wiele uchybieñ i zaniedbañ.
Brakowa³o wytycznych w sprawie postêpowania
Inspekcji Weterynaryjnej w razie wyst¹pienia wcieklizny. Zbyt d³ugo trzeba by³o czekaæ na wydanie przez
wojewodów rozporz¹dzeñ w sprawie zwalczania
wcieklizny zwierz¹t, w których okrelany by³ zagro¿ony teren i sposób jego oznakowania.
Zdarza³o siê, ¿e od momentu stwierdzenia wystêpowania wcieklizny do wydania rozporz¹dzenia up³ywa³o nawet 50 dni, a dopiero z chwil¹ wejcia w ¿ycie
takiego rozporz¹dzenia mo¿na by³o oznakowaæ teren
i powiadomiæ ludnoæ o zagro¿eniu. rodki finansowe na przeprowadzenie akcji szczepienia przeciwko
wcieklinie wolno ¿yj¹cych lisów uruchamiane by³y
na prze³omie maja i czerwca, podczas gdy szczepienia nale¿a³o rozpocz¹æ ju¿ w kwietniu. Organy samorz¹du terytorialnego nie podejmowa³y dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zanie problemu bezdomnych zwierz¹t, do czego by³y zobowi¹zane przepisami. Inspekcja Weterynaryjna i organy gmin nie orientowa³y siê
w liczbie psów podlegaj¹cych szczepieniu, co uniemo¿liwia³o egzekwowanie od ich posiadaczy obowi¹zku ochronnego szczepienia psów przeciwko wcieklinie, a tym samym skuteczne zapobieganie szerzeniu
siê choroby. Na pozytywn¹ ocenê, zdaniem Izby, zas³ugiwa³y dzia³ania Wojewody Podkarpackiego, który
rozporz¹dzenia w sprawie zwalczania wcieklizny wydawa³ w terminie 1-4 dni od momentu z³o¿enia wniosku przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.
Typowych przyk³adów opiesza³oci legislacyjnej,
niedow³adu organizacyjnego, dzia³añ niesprawnych
i niestarannych, dostarczy³a kontrola wdra¿ania
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przez organy administracji rz¹dowej ustawy
o ochronie osób i mienia (patrz za³. nr 3, str. 45).
Wprawdzie dyspozycje ustawy w wiêkszoci zosta³y
wykonane, jednak z du¿ymi opónieniami.
O u³omnoci procesu legislacyjnego najlepiej
wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e wszystkie akty wykonawcze
(18) do ustawy wydano z opónieniem w stosunku do
daty wejcia jej w ¿ycie. Wykonanie przepisów ustawy szczególnie utrudnia³o roczne opónienie w wydaniu przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej rozporz¹dzenia w sprawie badañ lekarskich i psychologicznych osób ubiegaj¹cych siê o wydanie licencji oraz
posiadaj¹cych licencjê pracownika ochrony fizycznej.
Jak wynika³o z ustaleñ kontroli, g³ównym powodem
opónieñ by³y przewlek³e procedury uzgodnieñ wewnêtrznych i miêdzyresortowych oraz w¹tpliwoci,
w gestii których organów i komórek organizacyjnych
znajdowa³o siê sporz¹dzenie projektów rozporz¹dzeñ.
Zbyt d³ugo trwa³y nie tylko prace nad niezbêdnymi rozporz¹dzeniami. Podobnie by³o z wydawaniem
koncesji na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia. Ustalono, ¿e procedury koncesyjne prowadzone by³y w wolnym tempie, czego skutkiem by³o czêste przekraczanie obowi¹zuj¹cych terminów. Opónienia spowodowane by³y
d³ugim oczekiwaniem na opinie, ale tak¿e d³ugotrwa³ym i nierzetelnym prowadzeniem urzêdowych czynnoci w MSWiA. W podobnym tempie przebiega³y
postêpowania w sprawach o wydanie licencji pracownika ochrony, prowadzone w komendach wojewódzkich Policji. Tu z kolei przyczyn¹ przekraczania terminów okrelonych w k.p.a. by³o m.in. d³ugie oczekiwanie na opinie komendantów komisariatów Policji oraz
na sprawdzenie w centralnym rejestrze skazanych.
Po raz kolejny odnosz¹c siê negatywnie do sposobu wykonywania czynnoci kontrolnych, Najwy¿sza
Izba Kontroli krytycznie oceni³a fakt, i¿ do koñca 2000 r.
Komendant G³ówny Policji nie sprawowa³ nadzoru nad
dzia³alnoci¹ specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych.
Bezczynnoæ organów administracji mia³a niekiedy ujemne konsekwencje dla nich samych, co jednak
nie stanowi³o wystarczaj¹cego bodca do dzia³ania.
Dowiod³a tego w sposób dobitny trzecia ju¿ w ostatnim czasie (poprzednie przeprowadzono w latach
1995-1996 i 1999) kontrola realizacji zadañ w zakre-

sie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (patrz
za³. nr 3, str. 64). Czynnoci kontrolne wykaza³y, ¿e
mimo uchwalenia w 2000 r. przez wszystkie sejmiki
województw strategii rozwoju województwa, ¿aden
z zarz¹dów województw nie zakoñczy³ prac nad sporz¹dzeniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa, co utrudnia³o dzia³alnoæ gospodarczo-inwestycyjn¹.
Na 16 skontrolowanych urzêdów marsza³kowskich, tylko w 4 planowano zakoñczenie owych prac
w 2001 r. Studia uwarunkowañ i kierunku zagospodarowania przestrzennego gmin w kilku przypadkach opiniowane by³y po up³ywie ustawowego terminu 21 dni,
choæ zdarzy³o siê równie¿, ¿e opónienie siêgnê³o 247
dni. Powodowa³o to zwolnienie tempa prac planistycznych w gminach i mia³o wp³yw na terminy uchwalenia
studiów. Stwierdzono równie¿, ¿e zainteresowane gminy nie zawsze wykorzystywa³y uwagi i wnioski zarz¹dów województw do projektów studiów, w urzêdach
marsza³kowskich nie analizowano stopnia wykorzystania tych uwag, a zarz¹dy województw nie sk³ada³y
w takich sytuacjach protestów.
Zdaniem Izby, wobec dwukrotnego ju¿ niedotrzymania przez gminy terminu opracowania studiów, nale¿a³oby rozwa¿yæ wprowadzenie sankcji w przypadku dalszego niewywi¹zywania siê gmin z tego obowi¹zku.
Kontrole dotycz¹ce kwestii zagro¿eñ ekologicznych, stanu rodowiska naturalnego i dzia³añ podejmowanych w celu jego poprawy, najczêciej zawiera³y dwojakiego rodzaju ustalenia. Niektóre z nich wskazywa³y na wolê dokonania radykalnych zmian w dziedzinie przez d³ugi czas niedocenianej i zaniedbywanej przez decydentów, dokumentowa³y znaczny wysi³ek finansowy, niektóre natomiast wykazywa³y niezadowalaj¹ce efekty prowadzonych dzia³añ. W dalszym ci¹gu wielu organom maj¹cym za zadanie dbaæ
o stan rodowiska brakowa³o determinacji w inicjowaniu i konsekwencji w doprowadzaniu do koñca proekologicznych przedsiêwziêæ.
Przyk³adem mo¿e byæ tutaj kontrola realizacji
zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ Konwencji
o ochronie rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego (tzw. Konwencji helsiñskiej) 
(patrz za³. nr 3, str. 33), która wykaza³a, ¿e podjêto

wiele niezbêdnych dzia³añ, maj¹cych umo¿liwiæ wywi¹zywanie siê Polski z przyjêtych ustaleñ. Ministrowie w³aciwi do spraw rodowiska, rolnictwa i gospodarki spowodowali dostosowanie przepisów prawa
krajowego do wymagañ Konwencji helsiñskiej i realizowali w swoich resortach politykê zgodn¹ z jej postanowieniami.
Kierownictwa resortów oraz organy administracji
publicznej prowadzi³y szeroko zakrojone dzia³ania inwestycyjne, maj¹ce na celu poprawê czystoci wód.
Wybudowano oczyszczalnie cieków, sieci kanalizacyjne, wprowadzano wodooszczêdne technologie produkcji i zamkniête obiegi wodne. Ochrona wód przed
zanieczyszczeniami znalaz³a siê wród priorytetowych
przedsiêwziêæ finansowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. W objêtych kontrol¹ zak³adach, dziêki budowie i rozbudowie oczyszczalni osi¹gniêto istotne ograniczenie ³adunków zanieczyszczeñ wprowadzanych do wód ze
ciekami, o ponad 60% zmniejszono iloci cieków
nieoczyszczonych.
Z drugiej strony, kontrola ujawni³a ogólnie niezadowalaj¹cy stan realizacji przez Polskê postanowieñ
Konwencji helsiñskiej. W latach 1996-1999, mimo
znacznego wysi³ku finansowego i szybkiego tempa
realizacji inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ wód oraz
redukcji ³adunków zanieczyszczeñ odprowadzanych
do wód powierzchniowych, czystoæ polskich rzek nie
poprawi³a siê, a ³adunek zanieczyszczeñ odprowadzanych do Morza Ba³tyckiego nawet wzrós³. Ustalenia
kontroli wskazywa³y na niedostateczny nadzór i brak
koordynacji dzia³añ w poszczególnych resortach, brak
pe³nego rozeznania w stanie realizacji przez Polskê
jej zobowi¹zañ oraz przekazywanie Komisji Helsiñskiej niepe³nych informacji opracowywanych w ramach
uzgodnionych rund raportowych.
Badania przeprowadzone w 26 urzêdach miast
i gmin oraz 48 zak³adach odprowadzaj¹cych do wód
cieki komunalne i przemys³owe wykaza³y niedostateczne przestrzeganie przez wspomniane zak³ady przepisów prawa o ochronie wód oraz pozwoleñ wodnoprawnych na odprowadzanie cieków. Niewielka okaza³a siê skutecznoæ egzekucji zarz¹dzeñ pokontrolnych i kar wymierzanych przez wojewódzkie inspekcje
ochrony rodowiska. W latach 1996-1999 zmniejszy³a
siê wprawdzie wielkoæ odprowadzanych do Ba³tyku
³adunków 6 rodzajów zanieczyszczeñ, ale jednoczenie
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16 innych  wzros³a. Pogorszy³a siê te¿ jakoæ wód
rzecznych: zwiêkszy³a siê d³ugoæ odcinków rzek III klasy czystoci i nieodpowiadaj¹cych normom, zmniejszy³a
siê za to d³ugoæ odcinków rzek I i II klasy czystoci.
Kontrola wykaza³a zatem, ¿e podjête starania i niema³y wysi³ek finansowy oraz organizacyjny da³y efekty co najwy¿ej po³owiczne, na co wp³yw mia³ brak koordynacji dzia³añ, opónienia we wprowadzaniu w ¿ycie przepisów lub ich czêci i brak w³aciwego nadzoru. Z tego w³anie powodu nie zosta³a w pe³ni wykorzystana mo¿liwoæ poprawy stanu rodowiska, nie
nabra³y te¿ szybszego tempa procesy mog¹ce przynajmniej powstrzymaæ jego degradacjê.

5.

Tak w³anie by³o w odniesieniu do zagro¿eñ akustycznych. Przeprowadzona kontrola wykaza³a, ¿e
organy administracji publicznej nie stworzy³y odpowiednich warunków do ochrony rodowiska przed
nadmiernym ha³asem (patrz za³. nr 3, str. 35). Na
wielu obszarach kraju poziom ha³asu znacznie przekracza³ dopuszczalne wartoci.
Zagro¿enie ludnoci ha³asem, g³ównie komunikacyjnym, okaza³o siê powszechne, wystêpowa³o zarówno w miastach du¿ych i redniej wielkoci, jak i w
mniejszych miejscowociach po³o¿onych przy g³ównych szlakach komunikacyjnych. Normy akustyczne
przekraczane by³y zarówno w dzieñ, jak i w nocy, nie
tylko w bezporednim s¹siedztwie dróg, ale tak¿e przy
cianach budynków mieszkalnych.
Stwierdzono, ¿e dzia³ania maj¹ce ograniczyæ
uci¹¿liwoæ ha³asu komunikacyjnego podejmowane
by³y jedynie w zwi¹zku z budow¹ lub modernizacj¹
dróg, kiedy taki obowi¹zek wynika³ bezporednio ze
sporz¹dzonej oceny ich oddzia³ywania na rodowisko.
Na ogromnej wiêkszoci dróg krajowych nie starano
siê ograniczaæ ha³asu. Programu dzia³añ w tym zakresie nie mia³a ¿adna sporód 12 skontrolowanych
jednostek zarz¹dzaj¹cych drogami, warunki akustyczne nie by³y uwzglêdniane przy planowaniu prac nad
utrzymaniem dróg.
Uci¹¿liwy ha³as, przekraczaj¹cy dopuszczalny
poziom, emitowa³a równie¿ prawie po³owa zak³adów
przemys³owych.
Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a, ¿e organy
administracji publicznej nie wywi¹zywa³y siê w sposób zadowalaj¹cy z funkcji nadzorczych i kontrolnych
nad przestrzeganiem przepisów dotycz¹cych ochro-
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ny rodowiska przed ha³asem, wynikaj¹cych z ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. Ponad po³owa skontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego nie prowadzi³a w ogóle kontroli w tym zakresie,
uzasadniaj¹c to najczêciej niewp³ywanie skarg lub
brakiem odpowiedniej aparatury. Organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz inne jednostki organizacyjne, mimo ustawowego obowi¹zku, nie prowadzi³y pomiarów ha³asu, nie instalowa³y te¿ aparatury kontrolno-pomiarowej. Pomiarów ha³asu nie prowadzi³a ¿adna z 12 jednostek zarz¹dzaj¹cych drogami, 11 sporód nich nie dysponowa³o informacjami
o panuj¹cych na nich warunkach akustycznych. Pomimo znacznych przekroczeñ poziomów ha³asu, okrelonych rozporz¹dzeniem Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Lenictwa, stwierdzanych
wokó³ wielu tras komunikacyjnych i wskazañ zawartych w ocenach oddzia³ywania na rodowisko, istniej¹cych mo¿liwoci ochrony rodowiska przed ha³asem
wynikaj¹cych z ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska nie wykorzystywali te¿ wojewodowie i rady
powiatów.
Kontrole zwi¹zane z innymi rodzajami bezpieczeñstwa, badaj¹ce dba³oæ administracji publicznej o zabezpieczenie strategicznych interesów gospodarczych
pañstwa, wykazywa³y na ogó³, ¿e prowadzone dzia³ania sz³y we w³aciwym kierunku, jednak w wielu wypadkach dzia³o siê to zbyt wolno, a podejmowane kroki
nie by³y wystarczaj¹ce do pe³nego osi¹gniêcia zak³adanych celów.
Do zbadania dzia³añ administracji rz¹dowej
oraz podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê
zaopatrzeniem Polski w gaz ziemny (patrz za³. nr
3, str. 25), podejmowanych dla zagwarantowania bezpieczeñstwa energetycznego kraju, sk³oni³y NIK wyniki wczeniejszych badañ. Wynika³o z nich, ¿e nie
wszystkie zadania ujête w dokumencie Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2010 r. zosta³y zrealizowane.
NIK szczególnie krytycznie oceni³a brak wiarygodnych prognoz dotycz¹cych krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny, niezapewnienie bezpieczeñstwa
dostaw gazu z importu drog¹ dywersyfikacji róde³
zakupu, niedostateczne tempo rozbudowy podziemnych zbiorników uniemo¿liwiaj¹ce gromadzenie rezerw gazu na poziomie standardów obowi¹zuj¹cych

w Unii Europejskiej, a tak¿e wzrastaj¹cy import gazu
z jednego kierunku, stwarzaj¹cy grobê pog³êbiania
siê uzale¿nienia Polski od jednego dostawcy. Zapoznaj¹c siê z realizacj¹ sformu³owanych w wyniku tych
kontroli wniosków, Izba zbada³a równie¿ wp³yw procesów restrukturyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na zakup gazu z importu oraz realizacjê porozumienia z 25 sierpnia 1993 r. w sprawie
budowy systemu gazoci¹gów tranzytowych i dostaw
rosyjskiego gazu do Polski.
W wyniku dokonanych ustaleñ, Najwy¿sza Izba
Kontroli jako celowe i zgodne z wczeniejszymi wnioskami NIK oceni³a dzia³ania kontrolowanych jednostek
zmierzaj¹ce do dywersyfikacji róde³ importu gazu
ziemnego do Polski. Do czasu zakoñczenia kontroli
zamierzenia te nie zosta³y jednak zrealizowane. Ocena zawartych w tym celu umów bêdzie zatem mo¿liwa dopiero po podjêciu decyzji o ich wprowadzeniu
w ¿ycie. Natomiast dotychczasowe warunki wspó³pracy ze stron¹ rosyjsk¹ nale¿y uznaæ za niekorzystne.
Zdaniem Izby gro¿¹ one bowiem powstaniem sytuacji, w której strona polska bêdzie musia³a p³aciæ za
gaz zakontraktowany, ale nieodebrany ze wzglêdu na
brak technicznych mo¿liwoci jego transportu. Uzasadnia to, w ocenie NIK, piln¹ koniecznoæ renegocjacji wspomnianych warunków. Jednoczenie Izba
uzna³a za celowe poszukiwanie rozwi¹zañ organizacyjnych zapewniaj¹cych rz¹dowi RP wp³yw na obrót
gazem w stopniu pozwalaj¹cym na prowadzenie w tej
dziedzinie suwerennej polityki.
Jednym z nich mog³aby byæ zmiana struktury
udzia³owej spó³ki EuRoPol GAZ SA, zawi¹zanej w celu
stworzenia systemu gazoci¹gów tranzytowych do
przesy³ania gazu rosyjskiego przez terytorium Polski.
Nie odpowiada ona bowiem warunkom Porozumienia
miêdzyrz¹dowego z dnia 25 sierpnia 1993 r., zawartego pomiêdzy rz¹dami Polski i Federacji Rosyjskiej.
NIK oceni³a jako uzasadnione dzia³ania PGNiG SA
zmierzaj¹ce do doprowadzenia do okrelonego w Porozumieniu stanu, wed³ug którego obie strony umowy
mia³yby w spó³ce po 50% akcji. Rozwi¹zanie takie
stworzy³oby szansê skutecznego oddzia³ywania Skarbu Pañstwa na spó³kê EuRoPol GAZ SA, istotnego
z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa.
Za zgodne z Za³o¿eniami polityki energetycznej
Polski do 2020 r. oraz okrelonym przez Radê Mini-

strów harmonogramem uznane zosta³y dzia³ania Ministra Gospodarki oraz zarz¹du Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa SA maj¹ce na celu dywersyfikacji dostaw gazu, a wiêc podpisanie w lipcu
2001 r. umowy na dostawy gazu z Danii oraz realizacja Wspólnej deklaracji premiera Polski i premiera
Norwegii z 3 lipca 2000 r. dotycz¹cej przysz³ego d³ugoterminowego kontraktu na dostawy gazu. Z wykonaniem powy¿szych zadañ wi¹za³o siê przerwanie
rozmów w sprawie zakupu gazu w Holandii oraz
uczestnictwa PGNiG SA w budowie gazoci¹gu z Bernau w Niemczech do Szczecina. Zaawansowanie
dzia³añ prowadz¹cych do uzyskania, zgodnego z Za³o¿eniami, bezporedniego dostêpu do co najmniej
dwóch zagranicznych z³ó¿ gazu nale¿¹cych do ró¿nych krajów w momencie zakoñczenia kontroli by³o
niewystarczaj¹ce do dokonania ich pe³nej oceny.
W ramach badañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa
dziedzictwa kulturalnego przeprowadzona zosta³a
kontrola stanu zabezpieczenia i warunków przechowywania narodowego zasobu bibliotecznego
(patrz za³. nr 3, str. 10). Wykaza³a ona, i¿ zaniedbania
w³aciwych organów, a tak¿e mankamenty i niejasnoci obowi¹zuj¹cych przepisów przyczyni³y siê do powstania nieprawid³owoci zwi¹zanych z przechowywaniem tego zasobu.
Sporód 28 bibliotek objêtych kontrol¹, w 18 zbiory
nie zosta³y nale¿ycie zabezpieczone przed w³amaniem
i kradzie¿¹. Cenne ksiêgozbiory przechowywano
w nieokratowanych pomieszczeniach, zamykanych na
typowe zamki. Elektroniczne systemy antyw³amaniowe w wielu wypadkach by³y nieprawid³owo zaprojektowane lub funkcjonowa³y wadliwie. W czêci magazynów bibliotecznych warunki klimatyczne by³y niestabilne, co destrukcyjnie wp³ywa³o na stan zachowania papieru. Miejscem przechowywania zbiorów niejednokrotnie by³y pomieszczenia, w których starodrukom zagra¿a³y zanieczyszczenia komunikacyjne,
wody opadowe, a tak¿e awarie starych instalacji wodnych. Udostêpniaj¹c najcenniejsze zbiory, biblioteki
stosowa³y ró¿nego rodzaju ograniczenia, nie by³y one
jednak wystarczaj¹co skuteczne.
Stan taki by³ skutkiem braku w³aciwych regulacji
prawnych. Narodowy zasób biblioteczny w praktyce
nigdy nie zosta³ utworzony. Funkcjonowa³ jako pojêcie, nie za jako konkretny zbiór, podlegaj¹cy  zgod-
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nie z wol¹ ustawodawcy  szczególnej ochronie ze
wzglêdu na sw¹ wyj¹tkow¹ wartoæ i znaczenie dla
dziedzictwa narodowego. W ustawie o bibliotekach,
ustanawiaj¹cej ów zasób, ustawodawca nie przypisa³
¿adnemu organowi ani instytucji obowi¹zku koordynowania prac zwi¹zanych z jego organizacj¹, nie
wskaza³ róde³ i trybu finansowania, tworzenia i ochrony zasobu, nie okreli³ statusu Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego i nie wyposa¿y³ jej
w konkretne uprawnienia. W konsekwencji biblioteki,
nie mog¹c okreliæ, któr¹ czêæ ich zbiorów nale¿y
zakwalifikowaæ do narodowego zasobu bibliotecznego, na ogó³ nie podejmowa³y ¿adnych zwi¹zanych
z tym dzia³añ, a wiêkszoæ przepisów dotycz¹cych
zasobu pozostawa³a martw¹ liter¹ prawa.
Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a równie¿ uwagê
na fakt, ¿e Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przeprowadzi³ dzia³añ zadeklarowanych w Sejmie RP przez podsekretarza stanu w tym resorcie
w odpowiedzi na interpelacjê poselsk¹ w sprawie kradzie¿y starodruków w bibliotekach. Sporód zapowiedzianych posuniêæ, do czasu kontroli nie dokonano
analizy stanu zabezpieczenia i ochrony zbiorów w bibliotekach, nie opracowano programu ich zabezpieczenia, nie wprowadzono tak¿e zmian w organizacji
udostêpniania starodruków.

j
Poza wymienionymi wy¿ej, w 2001 r. Najwy¿sza Izba Kontroli bada³a równie¿ szereg innych zagadnieñ.
Skontrolowano efekty dzia³ania Policji w zwalczaniu przestêpczoci gospodarczej i dzia³anie policyjnych systemów informatycznych. Oceniono realizowan¹ przez samorz¹dy lokalne gospodarkê odpadami komunalnymi oraz skutecznoæ nadzoru samorz¹dów nad eksploatacj¹ kruszyw, w tym zachowanie rygorów dotycz¹cych gospodarowania u¿ytkami
rolnymi i lenymi oraz ochrony rodowiska. Badano
te¿ funkcjonowanie nadzoru nad publicznym obro-

%"

tem papierami wartociowymi, systemu egzekwowania ubezpieczeñ obowi¹zkowych, tworzenia i zarz¹dzania zapasami obowi¹zkowymi paliw oraz funkcjonowanie rynków energii cieplnej, w tym podejmowanie przez administracjê pañstwow¹ dzia³añ zmierzaj¹cych do tworzenia i umacniania konkurencyjnego rynku ciep³a.
Plan pracy Izby na 2002 r. przewiduje dalsze kontrole w ramach omawianego priorytetu.
Kontrola wykonywania zadañ przez organy zarz¹dzaj¹ce ruchem drogowym pozwoli stwierdziæ, czy ich
dzia³alnoæ wp³ywa na poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego, za kontrola przewozu materia³ów
niebezpiecznych ustali stopieñ przygotowania s³u¿b
ratowniczych do usuwania skutków ewentualnych ska¿eñ. Z kolei badania bezpieczeñstwa w portach lotniczych stan¹ siê podstaw¹ oceny stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i ratowniczego w kontekcie
zagro¿enia terrorystycznego.
Przeprowadzona bêdzie kontrola organizacji i dzia³alnoci Komendy G³ównej Policji po dokonanej
w 1999 r. reformie administracyjno-finansowej. Z kolei
badania sprawowania nadzoru wychowawczego, resocjalizacyjnego i terapeutycznego w zak³adach poprawczych pos³u¿¹ dokonaniu oceny mo¿liwoci skutecznego oddzia³ywania na nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem i ich powrotu do normalnego ¿ycia.
Dokonana zostanie ocena dzia³añ administracji
rz¹dowej i PGNiG SA w zakresie zaopatrzenia w gaz
w kontekcie bezpieczeñstwa energetycznego kraju.
Celem kontroli obs³ugi finalnych odbiorców energii
elektrycznej bêdzie ocena jakoci obs³ugi klientów
i niezawodnoci dostaw pr¹du.
W trakcie innych kontroli zbadane zostanie przygotowanie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej do
dzia³añ w sytuacjach kryzysowych, realizacja przez te
organy zadañ w parkach krajobrazowych, wynikaj¹cych z ustawy o ochronie przyrody oraz prawid³owoæ
prowadzenia gospodarki ³owieckiej, a tak¿e przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody i o lasach.

Procesy
integracyjne

6.

%#

Dzia³ania zwi¹zane z integracj¹ Polski ze strukturami miêdzynarodowymi Najwy¿sza Izba Kontroli bada
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na kilku p³aszczyznach. Ocenie poddawane s¹ dzia³ania zwi¹zane z dostosowywaniem polskiego prawa
i funkcjonowania polskich instytucji do standardów obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, jak te¿ wykorzystanie rodków przeznaczonych na realizacjê programów pomocowych i wspieranie procesów akcesyjnych, co
wi¹¿e siê faktem, ¿e jedn¹ z wa¿niejszych przes³anek oceny stopnia przygotowania naszego kraju do wype³niania unijnych wymogów jest umiejêtnoæ gospodarowania rodkami finansowymi. Po przyst¹pieniu
Polski do NATO wa¿nym tematem sta³o siê dostosowanie potencja³u wojskowego naszego kraju do wymagañ sojuszu i rozwi¹zanie ³¹cz¹cych siê z tym problemów, m.in. logistycznych, ekonomicznych, organizacyjnych i spo³ecznych.
Kontrole stawiaj¹ce sobie za cel sprawdzenie postêpów w zakresie przyjmowania przez krajowe instytucje unijnych standardów, a tak¿e wykorzystania rodków przeznaczonych na programy pomocowe
i wspieranie procesów integracyjnch, wskaza³y na potrzebê przyspieszenia i zintensyfikowania prac dostosowawczych. Stwierdzone przez Izbê nieprawid³owoci, to przede wszystkim brak koordynacji ró¿nych dzia³añ zwi¹zanych z akcesem Polski do Unii Europejskiej, niedok³adne sprecyzowanie zadañ na³o¿onych na organy administracji rz¹dowej i inne instytucje publiczne, brak systemu rozliczania poszczególnych jednostek z ich realizacji, wreszcie niedostateczny nadzór nad rozdysponowaniem i wykorzystaniem rodków pomocowych.
Kontrola realizacji Harmonogramu dzia³añ implementacyjnych narodowej strategii integracji wskaza³a
na piln¹ potrzebê usprawnienia i poprawy efektywnoci prowadzonych prac dostosowawczych oraz wzmo¿enia nadzoru nad ich przebiegiem. W wyniku kontroli dzia³añ administracji rz¹dowej w zakresie pozyskiwania i wykorzystania rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a
zarówno wykorzystanie czêci tych rodków, jak te¿ przygotowanie administracji do zarz¹dzania funduszami przedakcesyjnymi PHARE, ISPA i SAPARD. Szczególnego podkrelenia, zdaniem Izby, wymaga³o niewystarczaj¹ce przygotowanie administracji rz¹dowej do sprawowania wewnêtrznej kontroli finansowej rodków UE. Ustalenia kontroli wskazywa³y ponadto na istnienie groby powa¿nych opónieñ w otrzymywaniu
przez Polskê funduszy z Unii Europejskiej. W konsekwencji mog³o to oznaczaæ niemo¿noæ uzyskania znacznej czêci rodków na wspóln¹ politykê roln¹ oraz rodków z funduszy strukturalnych i innych funduszy
Wspólnot Europejskich.
Wiele uchybieñ ujawni³a kontrola efektywnoci wykorzystania przez podmioty gospodarcze pomocy ze
rodków EFSAL, uzyskanych na podstawie umowy zawartej przez Polskê z Miêdzynarodowym Bankiem
Odbudowy i Rozwoju. rodki przekazane ró¿nym podmiotom w formie dotacji na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych, przyspieszenie likwidacji b¹d upad³oci przedsiêbiorstwa, wyp³atê wiadczeñ dla pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych, wydatkowane zosta³y nieprawid³owo lub te¿ nie przynios³y oczekiwanych rezultatów restrukturyzacyjnych. Tak¿e kontrola wykorzystania pomocy Unii Europejskiej
dla Polski realizowanej ze rodków PHARE wykaza³a, ¿e efekty osi¹gniête przez ponad po³owê badanych
beneficjentów by³y niezadowalaj¹ce. Realizacja wiêkszoci programów przebiega³a wolniej, ni¿ zak³adano
w umowach miêdzynarodowych. Podstawow¹ przyczyn¹ niskiej efektywnoci wykorzystania rodków PHARE by³ niesprawny system prawno-organizacyjny s³u¿¹cy wykorzystaniu tej pomocy, funkcjonuj¹cy w administracji rz¹dowej.
Kontrole zwi¹zane z integracj¹ polskich Si³ Zbrojnych ze strukturami wojskowymi NATO, a dok³adniej
z dostosowaniem polskiego potencja³u wojskowego do standardów sojuszu w stopniu umo¿liwiaj¹cym wspó³dzia³anie, wykaza³y z kolei, ¿e prowadzone na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych rodzajach wojsk dzia³ania
przynosi³y pozytywne rezultaty. Zmodyfikowane zosta³y programy szkoleniowe, przygotowuj¹c ¿o³nierzy do
realizowania postawionych zadañ w zmienionych warunkach organizacyjnych i technicznych. Zmiany programów nauczania w akademiach i szko³ach wojskowych sz³y w takim kierunku, by nowy system edukacji
wojskowej umo¿liwia³ polskim ¿o³nierzom pe³nienie funkcji dowódczych i specjalistycznych w czasie wspólnych dzia³añ jednostek w ramach operacji NATO.
%$

Modernizacja sprzêtu i uzbrojenia, szkolenie ¿o³nierzy oraz konieczne zmiany organizacyjne, bêd¹ wymaga³y przeznaczenia na ten cel znacznych rodków finansowych. Fakt ten ka¿e zwróciæ uwagê na koniecznoæ oszczêdnego gospodarowania rodkami publicznymi, realistycznego planowania wydatków, a tak¿e
przestrzegania obowi¹zuj¹cych w tym zakresie zasad i procedur. O takiej potrzebie wiadczy³y m.in. wyniki
kontroli prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w zakresie techniki wojskowej, realizowanych przez
Ministerstwo Obrony Narodowej. Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a dzia³ania maj¹ce na celu techniczn¹ modernizacjê armii, jej zastrze¿enia wzbudzi³o jednak ustalanie potrzeb, planowanie konkretnych
prac, prawid³owoæ ich finansowania, wy³aniania wykonawców oraz wykorzystanie rodków przeznaczonych na prace naukowo-badawcze i wdro¿eniowe.
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W 2001 r., tak samo jak w latach poprzednich, Najwy¿sza Izba Kontroli sformu³owa³a wiele krytycznych
uwag na temat dzia³añ zwi¹zanych z integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹. Kontrola realizacji zadañ administracji rz¹dowej w zakresie dostosowania
prawa polskiego do zasad cz³onkostwa w Unii
oraz stanu organizacyjnego komórek odpowiedzialnych za integracjê w poszczególnych resortach (patrz za³. nr 3, str. 3) ujawni³a zaniedbania i opiesza³oæ w wykonywaniu przez poszczególne jednostki na³o¿onych na nie obowi¹zków.
Powa¿nym utrudnieniem w terminowym i w³aciwym od strony merytorycznej wykonywaniu zadañ by³
brak koordynacji oraz niewypracowanie procedur
umo¿liwiaj¹cych weryfikacjê dokumentów i skuteczn¹ kontrolê ich przygotowywania. Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³y opónienia stwarzaj¹ce,
w ocenie NIK, grobê niedotrzymania ustalonego terminu osi¹gniêcia przez Polskê gotowoci do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie dla
osi¹gniêcia tej gotowoci mia³o dostosowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej drog¹ uchwalania niezbêdnych ustaw oraz przet³umaczenie acquis
communautaire (dorobku prawnego Wspólnot Europejskich), a tak¿e w³aciwe przygotowanie kadr zajmuj¹cych siê sprawami integracji. W realizacji wszystkich tych przedsiêwziêæ Izba stwierdzi³a powa¿ne
uchybienia.
Zgodnie z deklaracjami rz¹du, Polska mia³a osi¹gn¹æ gotowoæ do cz³onkostwa w Unii Europejskiej
z dniem 1 stycznia 2003 r. Stan zaawansowania prac
zwi¹zanych z t³umaczeniem prawa wspólnotowego
wskazywa³ jednak, ¿e przet³umaczenie acquis, zweryfikowanie tych t³umaczeñ oraz ich upowszechnienie w tym terminie bêdzie ma³o realne. Wynika³o to
z niewystarczaj¹cych postêpów owych prac oraz ich
niedostatecznej koordynacji. Dokumenty programowe,
na podstawie których koordynowane by³y prace dostosowawcze, przygotowane zosta³y nierzetelnie.
Przyjmowany corocznie przez Radê Ministrów Narodowy program przygotowania do cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej (NPPC) oraz Lista ustaw, których
uchwalenie jest niezbêdne w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej nie zawiera³y wszystkich projektów dostosowuj¹cych prawo polskie do prawa wspólnotowego, znacznie ró¿ni³y siê miêdzy sob¹
zawartoci¹, ponadto podawano w nich rozbie¿ne ter-
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miny planowanego zakoñczenia kolejnych etapów
prac legislacyjnych. Istotnym mankamentem by³ brak
systemu kontroli wykonywania przez administracjê
rz¹dow¹ zadañ dostosowawczych oraz weryfikacji, na
podstawie dokumentów ród³owych, rzetelnoci sprawozdañ przygotowywanych przez ministerstwa i urzêdy centralne. Wskutek tego znaczna czêæ zadañ
zwi¹zanych z dostosowaniem prawa, okrelanych
przez Prezesa Rady Ministrów, Radê Ministrów lub
Komitet Integracji Europejskiej, zosta³a wykonana nierzetelnie lub nie wykonano jej w ogóle, a dokumenty
s³u¿¹ce ocenie postêpów prac dostosowawczych,
w tym raporty o realizacji NPPC, by³y opracowywane
przez UKIE na podstawie niezweryfikowanych informacji, co obni¿a³o ich wiarygodnoæ. Komitet, a tak¿e
Rada Legislacyjna, nie wywi¹zywa³y siê nawet ze
swoich czysto formalnych obowi¹zków. Ustalono na
przyk³ad, ¿e sporód 39 posiedzeñ KIE, jakie odby³y
siê w okresie objêtym kontrol¹, w 35 wziê³a udzia³
mniej ni¿ po³owa sk³adu Komitetu, w zwi¹zku z czym
posiedzenia te nale¿a³oby uznaæ za niewa¿ne, a podjête na tych posiedzeniach uchwa³y za wadliwe i niemaj¹ce wi¹¿¹cej mocy prawnej.
Powa¿nym zaniedbaniem, gro¿¹cym w przysz³oci negatywnymi konsekwencjami, by³ brak koncepcji
przygotowania kadr zajmuj¹cych siê sprawami integracji. Nie opracowano strategii szkoleñ przygotowuj¹cych urzêdników administracji centralnej do pracy
w instytucjach Unii Europejskiej oraz do wspó³pracy
z Uni¹ Europejsk¹ i administracjami pañstw cz³onkowskich. Nie przeprowadzono nawet analizy, jak¹ liczb¹
pracowników wyspecjalizowanych w sprawach Unii
Europejskiej powinna dysponowaæ administracja publiczna w dniu przyst¹pienia do Unii oraz jak powinna
byæ umiejscowiona ta kadra w strukturach organizacyjnych ministerstw i urzêdów centralnych. Analiza
taka, zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, by³a niezbêdna do oceny stanu przygotowania kadr administracji
publicznej do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
a jej brak uniemo¿liwia³ stwierdzenie, czy administracja rz¹dowa bêdzie mog³a w³aciwie reprezentowaæ
interesy Polski w procesie przystêpowania, a nastêpnie uczestniczenia w Unii Europejskiej.
Nieprawid³owoci mia³y miejsce równie¿ w przygotowaniach do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej w dziedzinie rybo³ówstwa, zarówno mor-

skiego, jak i na wodach ródl¹dowych (patrz za³.
nr 3, str. 93 i 55).
W przypadku rybo³ówstwa morskiego d³ugo trwaj¹cy proces przejmowania w 1999 r. nadzoru nad t¹
dziedzin¹ gospodarki przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ujemnie wp³yn¹³ na sprawnoæ organów administracji. Spowodowa³o to m.in. opónienia w realizacji
przedsiêwziêæ dostosowawczych do wspólnej polityki
rybackiej Unii Europejskiej. Niedotrzymywanie zobowi¹zañ w tym wzglêdzie mo¿e, zdaniem NIK, utrudniæ negocjacje z Uni¹ i ograniczyæ mo¿liwoci skorzystania przez Polskê z funduszy unijnych, przeznaczonych na pomoc strukturaln¹ dla rybo³ówstwa krajów
cz³onkowskich.
Jeli chodzi za o wody ródl¹dowe, to Polska
w stanowisku negocjacyjnym w sprawie cz³onkostwa
w Unii Europejskiej zobowi¹za³a siê do opracowania w terminie do 1 lipca 1999 r. dokumentu zawieraj¹cego analizê stanu gospodarki rybackiej, okrelaj¹cego kierunki i koszty jej restrukturyzacji. Dokument pt. Polska polityka strukturalna w sektorze
rybo³ówstwa na lata 2000-2006 nie spe³ni³ jednak
takiego zadania, gdy¿ gospodarce rybackiej na wodach ródl¹dowych powiêcono w nim zaledwie kilka zdañ, a przytoczone dane dotyczy³y jedynie hodowli karpi i pstr¹gów. Do czasu zakoñczenia kontroli prace nad projektem Narodowej strategii rybo³ówstwa nie zosta³y sfinalizowane.
W wyniku kontroli opracowania i wdro¿enia Zintegrowanego systemu zarz¹dzania i kontroli
(ZSZiK-IACS)  patrz za³. nr 3, str. 66), NIK krytycznie oceni³a przebieg realizacji projektów pilota¿owych:
Stworzenie w Polsce wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych i Stworzenie w Polsce systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, finansowanych m.in.
z funduszy PHARE, w ramach dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.
Zdaniem Izby, w 1999 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie by³a przygotowana
organizacyjnie i logistycznie do realizacji tych projektów, które mia³y byæ podstaw¹ systemu ZSZiK-IACS
w kraju. W strukturze Agencji nie wyodrêbniono jednostek organizacyjnych (zespo³ów, biur terenowych),
a jej pracownicy nie posiadali wiedzy o funkcjonowaniu podobnych systemów w krajach UE. Agencja nie

dysponowa³a te¿ procedurami niezbêdnymi do wdra¿ania tych projektów w wybranych województwach.
W rezultacie projekty nie zosta³y w pe³ni wdro¿one.
Dodaæ trzeba, i¿ przyjêty przez ARiMR na potrzeby
pilota¿u model systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t by³ niepe³ny i nie móg³by pos³u¿yæ do opracowania i wdro¿enia ZSZiK-IACS w ca³ym kraju.
Przed rozpoczêciem realizacji projektów pilota¿owych ARiMR nie opracowa³a d³ugofalowego planu
zakupów sprzêtu informatycznego na potrzeby systemu ZSZiK-IACS. Mia³y one charakter dorany, a nabytego sprzêtu niejednokrotnie nie mo¿na by³o zainstalowaæ w miejscach wskazanych przez ARiMR. NIK
negatywnie oceni³a równie¿ udzia³ Fundacji Fundusz
Wspó³pracy jako jednostki finansuj¹co-kontraktuj¹cej
w kontraktowaniu sprzêtu i us³ug zwi¹zanych z wdra¿aniem ZSZiK-IACS. Niewywi¹zanie siê przez ni¹
w terminie z przyjêtych obowi¹zków by³o jedn¹ z przyczyn niepowodzenia projektów pilota¿owych.
Negatywnie oceniono podjêt¹ przez ówczesnego
Prezesa ARiMR decyzjê zlecenia podmiotowi zewnêtrznemu opracowania i wdro¿enia systemu ZSZiKIACS w ca³ym kraju. Przed jej podjêciem nie przeprowadzono studium wykonalnoci, okrelaj¹cego czy
optymalnym rozwi¹zaniem jest opracowanie nowego
systemu od podstaw, czy np. adaptacja systemu IACS
istniej¹cego w jednym z pañstw UE.
Uwagi NIK dotyczy³y równie¿ sposobu przeprowadzenia przez ARiMR przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wdro¿enie ZSZiK-IACS. Bez nale¿ytej
dba³oci o interesy Agencji zawarto te¿ umowê pomiêdzy ARiMR a wybran¹ na wykonawcê systemu firm¹ Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. na opracowanie i wdro¿enie systemu. Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a równie¿ zawarcie przez by³ego Prezesa ARiMR umowy z HP o wiadczenie us³ug zwi¹zanych z utrzymaniem czêci informatycznej ZSZiKIACS, przewidzianej do realizacji w latach 2003-2005.
Wiele nieprawid³owoci w opracowaniu i wdro¿eniu systemu powsta³o, zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, w wyniku niew³aciwych dzia³añ, zaniedbañ,
a tak¿e braku odpowiedniego nadzoru i kontroli nad
ARiMR ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej, a nastêpnie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Resort ten nie sprzeciwi³ siê podpisaniu przez Agencjê umowy, która nie zapewnia³a jej co
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najmniej partnerskich warunków. Przez w³aciwe jednostki organizacyjne ministerstwa nie zosta³a przeprowadzona ani jedna kontrola dotycz¹ca ZSZiK-IACS.
Wreszcie, do dnia zakoñczenia kontroli NIK w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zakoñczono
prac legislacyjnych nad projektem rozporz¹dzenia
bêd¹cego aktem wykonawczym do ustawy o krajowym
systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, bez którego sprawne funkcjonowanie
systemu na terenie ca³ego kraju nie by³o mo¿liwe.
Dwie sporód przeprowadzonych w 2001 r. kontroli powiêcone by³y ró¿nym aspektom wspó³dzia³ania polskiej armii z miêdzynarodowymi strukturami wojskowymi. Kontrola restrukturyzacji Si³ Zbrojnych RP w kontekcie integracji z NATO (patrz
za³. nr 3, str. 43) pozwoli³a stwierdziæ, ¿e efekty restrukturyzacji polskiej armii prowadzonej zgodnie
z Programem integracji i modernizacji Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 1998-2012, pomimo wielu korzystnych zmian, w ocenie Izby nie w pe³ni odpowiada³y jednak oczekiwaniom. Kontrola wyposa¿enia Si³ Zbrojnych RP w sprzêt informatyczny i ³¹cznoci w latach 1998-1999 (patrz za³.
nr 3, str. 46) potwierdzi³a celowoæ przeznaczenia
g³ównej czêci zakupionego sprzêtu na wyposa¿enie systemów ³¹cznoci polowej oraz uruchomionych
wówczas sieci informatycznych. Krytycznie natomiast
oceniona zosta³a dyscyplina prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w dziedzinie
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systemów dowodzenia i ³¹cznoci oraz praktyka
wprowadzania nowego sprzêtu do systemu teleinformatycznego Si³ Zbrojnych.

j
W 2001 roku przeprowadzono ponadto kilka innych kontroli dotycz¹cych procesów integracyjnych.
Kontrole szkolenia ¿o³nierzy odbywaj¹cych zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ oraz rezerwistów pozwoli³y oceniæ przebieg szkoleñ wojskowych i osi¹gniête w ich
wyniku efekty. Zbadane zosta³o równie¿ funkcjonowanie wewnêtrznej kontroli finansowej rodków z Unii
Europejskiej, opracowanie i wdro¿enie programu operacyjnego SAPARD, maj¹cego s³u¿yæ rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich oraz stan przygotowañ
polskiego prawa do przyjêcia i stosowania rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej w zakresie wykonywania publicznych us³ug transportowych.
Plan pracy NIK na 2002 r. przewiduje przeprowadzenie czterech kontroli, w trakcie których zbadane zostan¹ dzia³ania informacyjne i edukacyjne
administracji rz¹dowej w zakresie integracji Polski
z Uni¹ Europejsk¹, przygotowanie jednostek ochrony rodowiska do przyjêcia rodków przedakcesyjnych funduszu ISPA, a tak¿e wdra¿anie Programu
przebudowy i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006 oraz celowoæ zwi¹zanych z nim prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych, zakupów uzbrojenia, sprzêtu i rodków
bojowych.

Dzia³ania
antykorupcyjne
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Przeciwdzia³anie korupcji NIK uznaje za integraln¹ czêæ swej misji, za obowi¹zek jaki ma do spe³nienia

wobec spo³eczeñstwa i Sejmu. Wszystkie kontrole prowadzone przez NIK, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ metodologi¹ postêpowania kontrolnego, maj¹ tak¿e na celu rozpoznanie obszarów zagro¿onych korupcj¹.
W toku prowadzonych kontroli Izba ujawnia konkretne nieprawid³owoci, wskazuj¹c na nadal wystêpuj¹ce
naruszenia prawa, b³êdy i luki w przepisach prawa, dysfunkcje w organizacji instytucji publicznych oraz b³êdy
w stosowanych przez nie procedurach decyzyjnych. Zjawiska te czêsto mog¹ mieæ lub maj¹ wp³yw na powstawanie sytuacji korupcjogennych albo tworz¹ takie sytuacje.
Takie podejcie do problemu korupcji, a tak¿e podjêcie przez Izbê dzia³añ zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem temu zjawisku, zosta³o pozytywnie ocenione przez Przegl¹d Partnerski SIGMA/OECD (wrzesieñ 2000styczeñ 2001). Podobnie pozytywne oceny dzia³añ NIK na tym polu formu³owa³y organizacje miêdzynarodowe, takie jak Bank wiatowy, UNDP-Programu Rozwoju ONZ czy krajowe organizacje pozarz¹dowe  program Przeciw Korupcji Fundacji Stefana Batorego i Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Warto przytoczyæ
ocenê zawart¹ w publikacji UNDP pt. Zwalczanie korupcji w krajach postkomunistycznych, w której dokonano
porównania dzia³añ antykorupcyjnych prowadzonych w Polsce, S³owacji, Bu³garii, Litwie i Gruzji: Polska Najwy¿sza Izba Kontroli cieszy siê powszechnym szacunkiem zarówno w kraju, jak i na arenie miêdzynarodowej
w ramach EUROSAI. Podobne instytucje istniej¹ we wszystkich krajach regionu. Przyk³ad polski pokazuje, ¿e
gdy s¹ one politycznie i finansowo niezale¿ne, profesjonalne i skuteczne, instytucje takie mog¹ mieæ znacz¹cy
wk³ad w zapobieganie i badanie przypadków korupcji, eksponuj¹c obszary zagro¿eñ i formu³uj¹c zalecenia.
Podstawow¹ metod¹ rozpoznawania mechanizmów sprzyjaj¹cych zjawiskom patologicznym (korupcyjnym) jest analiza nieprawid³owoci stwierdzonych w toku kontroli oraz uregulowañ prawnych obowi¹zuj¹cych
w poszczególnych obszarach objêtych kontrol¹. W procesie za przeciwdzia³ania zjawiskom korupcji, oprócz
wniosków pokontrolnych (w tym o charakterze de lege ferenda) i zawiadomieñ kierowanych do organów cigania, szczególn¹ rolê odgrywa podawanie wyników kontroli do wiadomoci publicznej.
W 2001 roku Izba upowszechni³a wyniki kolejnych kontroli, w których zwrócona zosta³a uwaga na utrzymuj¹ce siê zagro¿enie korupcj¹ w podstawowych, wczeniej rozpoznanych, obszarach wystêpowania tego zjawiska. Prowadzone badania wskazuj¹ te¿ na aktualnoæ wczeniejszego rozpoznania g³ównych mechanizmów
korupcjogennych w funkcjonowaniu instytucji publicznych.
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Ustalenia poczynione w trakcie kontroli dzia³alnoci przedsiêbiorstwa pañstwowego Porty Lotnicze (patrz za³. nr 3, str. 27) ukaza³y sytuacje wskazuj¹ce na ryzyko wyst¹pienia korupcji w dzia³alnoci
by³ego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.
l By³y podsekretarz stanu w MTiGM pozytywnie
zaopiniowa³ decyzjê o utworzeniu spó³ki Poznañ£awica, nastêpnie, nie posiadaj¹c stosownych
kompetencji, podpisa³ tê decyzjê pomimo zg³aszanych merytorycznych zastrze¿eñ.
l W umowie spó³ki niekorzystnie dla PPL okrelono uprawnienia innych udzia³owców oraz zbyt szeroko okrelono uprawnienia Rady Nadzorczej.
Przewodnicz¹cym rady zosta³ podsekretarz stanu w MTiGM.
Dzia³ania te wskazuj¹ na mo¿liwoæ wyst¹pienia
sytuacji korupcjogennej polegaj¹cej na tworzeniu warunków do osi¹gniêcia przysz³ych korzyci osobistych
(p³atna funkcja w radzie nadzorczej oraz mo¿liwoæ
oddzia³ywania na strategiczne decyzje w ramach nadzoru nad zarz¹dem spó³ki).
l Dzia³ania by³ego dyrektora departamentu
w MTiGM, który bez przeprowadzenia przetargu
zawiera³ umowy z w³asn¹ córk¹ jako w³acicielk¹
firmy, nosz¹ znamiona wykorzystywania stanowiska s³u¿bowego dla osi¹gniêcia korzyci osobistych i materialnych.
l NIK wskaza³a równie¿ na kumulacjê funkcji, tworz¹c¹ korupcjogenne zale¿noci w przypadku grupy osób sprawuj¹cych jednoczenie funkcje wy¿szych urzêdników w MTiGM i funkcje cz³onków
rad nadzorczych w spó³kach z udzia³em PPL, jako
przedstawicieli przedsiêbiorstwa.
W wyniku kontroli sprawdzaj¹cej zawierania i realizacji umów w pañstwowym przedsiêbiorstwie
u¿ytecznoci publicznej Poczta Polska (patrz za³.
nr 3, str. 29) stwierdzono brak realizacji wiêkszoci
wniosków i zaleceñ sformu³owanych po kontroli przeprowadzonej w roku 1999  Zawieranie umów i kszta³towanie siê kosztów osobowych w pañstwowym
przedsiêbiorstwie u¿ytecznoci publicznej Poczta
Polska.
l Niestosowanie lub nieprzestrzeganie przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych,
l niestosowanie siê do wewnêtrznych procedur postêpowania

by³o podstaw¹ powtórnego postawienia kierownictwu Poczty Polskiej zarzutu braku troski o interesy przedsiêbiorstwa. Ponadto stwierdzono niecelowe i niegospodarne wydatkowanie rodków na
promocjê i reklamê, wybór dro¿szego dostawcy paliw, podpisanie umowy o doradztwo public relation za
1,1 mln z³ bez nale¿ytego udokumentowania potrzeby takiej dzia³alnoci, zlecanie kancelariom prawnym
opracowañ, które wykonaæ winno w³asne biuro. Nasilenie i rozmiar tych nieprawid³owoci wskazuj¹ na
znaczn¹ skalê patologii.
Przypadki oczywistego konfliktu interesów ujawnione zosta³y w wyniku kontroli realizacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego dochodów z maj¹tku (patrz za³. nr 3, str. 62). Sytuacje wskazuj¹ce na
mo¿liwoæ wystêpowania korupcji dotyczy³y nadu¿ywania (wykorzystywania) pe³nionych funkcji spo³ecznych dla osi¹gniêcia nienale¿nych korzyci oraz
w trakcie procedur przetargowych. Miêdzy innymi
ujawniono przypadki dzier¿awienia maj¹tku komunalnego przez radnych, np. pomieszczeñ gminnych
orodków zdrowia czy lecznic weterynaryjnych, zwykle przy zastosowaniu preferencyjnych stawek
czynszu. Stanowi³o to naruszenie tzw. przepisów antykorupcyjnych, a ponadto stwarza³o patologiczny
uk³ad, w którym radny korzysta³ z uprzejmoci wójta przekraczaj¹cej zwyczajowe ramy grzecznociowe.
Taki system zale¿noci mo¿e mieæ istotny wp³yw na
rzetelnoæ wykonywania przez radnego swoich
obowi¹zków w ramach funkcji kontrolnych organu stanowi¹cego gminy. Stan ten by³ równie¿ naruszeniem zakazu prowadzenia przez radnych dzia³alnoci gospodarczej na w³asny rachunek lub wspólnie
z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego. Ujawniono te¿ liczne przypadki sprzeda¿y nieruchomoci gminnych radnym oraz urzêdnikom samorz¹dowym, przy czym odbywa³o to siê czêsto z naruszeniem procedur przetargowych, albo wrêcz w trybie bezprzetargowym. Czêste naruszenia tych przepisów sprowadza³y siê do ustalania nieprecyzyjnych
zasad przetargu, bez okrelania w nim szczegó³owych
kryteriów oceny ofert albo dokonywania nieformalnego uzupe³niania warunków przetargów w trakcie ich
trwania. Sytuacjom tym sprzyja³o nierzetelne prowadzenie przez jednostki samorz¹du terytorialnego ewidencji ksiêgowej nieruchomoci, brak inwentaryzacji
nieruchomoci, brak planów wykorzystania nierucho-
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moci, niezgodne z prawem udzielanie ulg w sp³acie
nale¿noci za dysponowanie nieruchomociami, naruszanie obowi¹zuj¹cych procedur przy odp³atnym
zbywaniu i udostêpnianiu nieruchomoci. Zjawiska te
wystêpowa³y w istotnym nasileniu a¿ w 43 sporód 89
kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Wystêpowanie typowo korupcjogennych nieprawid³owoci wykaza³a kontrola dzia³alnoci towarzystw budownictwa spo³ecznego (patrz za³. nr 3,
str. 99). Czynnikiem sprzyjaj¹cym korupcji by³o nieprzestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego i/lub uzupe³nianie ich prawem wewnêtrznym
towarzystw, zawieraj¹cym nieprecyzyjne postanowienia.
l Dostêpnoæ mieszkañ budowanych w tym trybie
ogranicza³y przepisy zawarte w wewnêtrznych
regulaminach przydzielania lokali mieszkalnych.
W aktach za³o¿ycielskich TBS  wbrew przepisom
art. 31 ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego  nie okrelono kryteriów i trybu przeznaczania mieszkañ dla
konkretnych najemców. Wprowadzano natomiast
dodatkowe kryteria naboru najemców, które ogranicza³y kr¹g osób uprawnionych do najmu lokali.
l Dla niektórych grup ludnoci ustanawiano dodatkowe, niekiedy uzasadnione preferencje, przy
czym nie okrelano hierarchii wa¿noci poszczególnych kryteriów, pozostawiaj¹c to do decyzji
komisji rozpatruj¹cej wnioski. Izba zwróci³a uwagê, ¿e taka dowolnoæ w podejmowaniu decyzji
stwarza³a dogodne warunki dla potencjalnych zachowañ korupcyjnych.
l Stwierdzono, ¿e znaczn¹ liczbê mieszkañ (np.
w jednym z TBS 111, to jest wszystkie wybudowane) przydzielono bez sprawdzenia zawartych
we wnioskach danych o wysokoci dochodów
i nieposiadaniu tytu³u prawnego do innego lokalu
w danej miejscowoci.
W wyniku kontroli wykorzystania wód ródl¹dowych do gospodarki rybackiej (patrz za³. nr 3,
str. 55) NIK stwierdzi³a przypadki nielegalnej sprzeda¿y i komunalizacji jezior, wskazuj¹ce, ¿e w tej sferze dzia³alnoci AWRSP istnieje potencjalny obszar
zagro¿ony korupcj¹. Sprzyja temu brak ewidencji lub
nierzetelna ewidencja wód p³yn¹cych i jezior z wodami p³yn¹cymi. AWRSP w latach 1995-2000 w ba-
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danych województwach sprzeda³a lub zwróci³a by³ym
w³acicielom gruntów pod wodami p³yn¹cymi 15 jezior o ³¹cznej powierzchni ponad 280 ha. Obrót ten
dokonywany by³ przez AWRSP po uprzednim nielegalnym przeklasyfikowaniu przez biura geodezji i urz¹dzeñ rolnych wód p³yn¹cych na stoj¹ce. Wykryto te¿
przypadki sprzeda¿y jezior z wodami p³yn¹cymi oraz
komunalizacji takich jezior przez wojewodów.
Kontrola organizacji zadañ w zakresie hodowli
zwierz¹t gospodarskich (patrz za³. nr 3, str. 65) wykaza³a wystêpowanie mechanizmów korupcjogennych.
Instytut Zootechniki legalizowa³ dzia³alnoæ podmiotów nieposiadaj¹cych odpowiednich zezwoleñ, rozprowadzaj¹c dostarczone przez nie nasienie buhajów
w sposób sugeruj¹cy odbiorcy, ¿e to Instytut jest jego
dostawc¹. W trakcie kontroli stwierdzono tak¿e, ¿e do
obrotu poprzez placówki Instytutu wprowadzono nasienie buhajów sprowadzone z zagranicy i niepoddane
w Polsce wszystkim obowi¹zuj¹cym badaniom. Jedn¹
z przyczyn tego stanu by³ brak organu administracji rz¹dowej, który posiada³by kompetencje nadzoru i kontroli w zakresie hodowli zwierz¹t.
W wyniku kontroli wykorzystania rodków gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej (patrz za³. nr 3, str. 81) stwierdzono naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy
zlecaniu robót, us³ug i dostaw finansowanych ze rodków gminnego funduszu. W trakcie realizacji zadañ finansowanych z funduszy wystêpowa³y równie¿ sytuacje wskazuj¹ce na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji:
l realizowano inwestycje spoza zakresu ochrony
rodowiska  np. dofinansowano dzia³alnoæ·
firmy medycznej prowadz¹cej us³ugi z zakresu
opieki rodzinnej (gmina Pruszcz Gdañski),
l ju¿ po wyborze oferenta zmieniano warunki zamówieñ,
l do procedur udzielania zamówieñ publicznych
dopuszczano pracowników pozostaj¹cych w zale¿noci s³u¿bowej od osób decyduj¹cych o wynikach takiego postêpowania.
Kontrola wype³niania przez Ministra £¹cznoci funkcji regulacyjnych i kontrolnych w dziedzinie telekomunikacji i poczty (patrz za³. nr 3, str. 69)
wskaza³a na korupcjogenn¹ praktykê przetrzymywa-

nia bez uzasadnienia wniosków operatorów i nieza³atwiania ich w obowi¹zuj¹cych terminach:
l udzielanie koncesji na wiadczenie us³ug radiokomunikacyjnych trwa³o od 23 do 645 dni (rednio 271 dni),
l· udzielanie koncesji na wiadczenie us³ug pocztowych trwa³o od 28 do 259 dni (rednio 141 dni).
W zwi¹zku z wykonywaniem zadañ regulacyjnych i kontrolnych, w PAR i Ministerstwie £¹cznoci podejmowane by³y decyzje finansowo-organizacyjne wykazuj¹ce znamiona dzia³añ nielegalnych,
niecelowych i niegospodarnych. Tak¿e szereg innych faktów wskazywa³ na mo¿liwoæ zaistnienia
korupcji (np. Minister £¹cznoci a¿ 91,6% koncesji
telekomunikacyjnych udzieli³ w trybie bezprzetargowym).
Kontrola realizacji zadañ w zakresie zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej (patrz za³. nr 3, str.
64) da³a podstawy do wytypowania nowych obszarów zagro¿onych korupcj¹.
l Plany przestrzennego zagospodarowania rady
gmin uchwala³y na podstawie projektów opracowywanych na koszt zainteresowanych. Dokumenty te nie spe³nia³y wymogów formalnych (np.
w gminie Przelewice).
l Stwierdzono przypadki powierzania w gminach
temu samemu urzêdnikowi przygotowywania i wydawania decyzji administracyjnych (np. w gminie
S³awno).
l W niektórych urzêdach przyjmowanie wniosków,
opiniowanie i przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
udostêpnianie dokumentacji i zlecanie opracowañ,
przydzielano jednemu pracownikowi (np. w Gorzowie l¹skim).
l Dochodzi³o do sytuacji, w których urzêdnik podejmowa³ decyzje we w³asnej sprawie, przy tym decyzje te wydawane by³y nierzadko bez wymaganych uzgodnieñ oraz wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W ocenie Izby stwierdzone nieprawid³owoci mog³y
stwarzaæ grobê wyst¹pienia korupcji.
Bez uzyskania koncesji, z pominiêciem rygorów
ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a pod pretekstem
budowy stawów rybnych, wydobywano i odsprzedawa-

no kopaliny pospolite, g³ównie piasek i ¿wir. Fakty te
ujawni³a kontrola dzia³alnoci organów administracji publicznej w zakresie za³atwiania spraw zwi¹zanych z budow¹ stawów rybnych w latach 19992001 (I pó³rocze) (patrz za³. nr 3, str. 98) na terenie
Dolnego l¹ska. W wyniku kontroli stwierdzono, i¿ w 5
sporód 6 skontrolowanych starostw powiatowych
l budowa stawów rybnych by³a jedynie pretekstem
do nielegalnego wydobywania kopalin.
Nieracjonalna i rabunkowa gospodarka z³o¿ami
kopalin by³a mo¿liwa wskutek biernej postawy administracji. Zidentyfikowane mechanizmy korupcjogenne polega³y na:
l zbyt du¿ej koncentracji uprawnieñ decyzyjnych
i nadzorczych w jednym rêku,
l mo¿liwoci dokonywania przez pracowników starostw swobodnej oceny zg³oszeñ inwestorów oraz
uznawania deklarowanych inwestycji za stawy
rybne,
l braku nadzoru i kontroli terenowych nad realizacj¹ inwestycji,
l ra¿¹cej obojêtnoci na sygna³y o nielegalnych
dzia³aniach inwestorów,
l brak by³o jasno okrelonej odpowiedzialnoci
urzêdników, gdy¿ nie sporz¹dzano regulaminów,
a w istniej¹cych pomijano zakresy zadañ komórek organizacyjnych, nie przypisywano obowi¹zków poszczególnym pracownikom,
l lekcewa¿eniu wymogu dokumentowania wykonywanych czynnoci,
l nieprzekazywaniu nadzorowi budowlanemu wydanych w sprawach stawów decyzji, postanowieñ
i zg³oszeñ.
Prowadzona przez NIK w 1999 roku kontrola wykaza³a, ¿e w niektórych s¹dach w sprawach wieczystoksiêgowych powsta³y znaczne zaleg³oci, a kolejnoæ za³atwiania wp³ywaj¹cych spraw ustalana by³a
wed³ug niejasnych kryteriów. Mog³o to budziæ podejrzenia u osób, które musia³y d³u¿ej od innych oczekiwaæ na za³atwienie swojej sprawy. Izba stara³a siê
zwróciæ na ten problem uwagê zarówno Ministerstwa
Sprawiedliwoci, jak i Krajowej Rady S¹downictwa
oraz organów samorz¹du sêdziowskiego. Ustalenia
przeprowadzonej w 2001 roku kontroli wykonywania
nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów
(patrz za³. nr 3, str. 4) wskazuj¹ jednak na niedoce-
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nianie wagi tego problemu i niepodejmowanie nawet
prób jego uregulowania. Kontrola ujawni³a na przyk³ad, ¿e w S¹dzie Rejonowym Wroc³aw-Krzyki od daty
z³o¿enia wniosku do s¹du do jego wpisu do dziennika
ksi¹g wieczystych up³ywa³o od ponad tygodnia do
ponad 9 miesiêcy, a czêæ wniosków zosta³a wpisana do dziennika ksi¹g wieczystych po wnioskach, które
wp³ynê³y do s¹du póniej. Brak przejrzystych kryteriów dotycz¹cych kolejnoci rozpatrywania spraw i wyznaczania terminów posiedzeñ, kumulacja kompetencji w rêku jednej osoby, mog¹ wzbudzaæ podejrzenia
co do faktycznych powodów przyspieszania lub opóniania poszczególnych spraw. Niew³aciwe sprawowanie nadzoru i kontroli nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów oraz nieprzywi¹zywanie nale¿ytej wagi
do prowadzenia sprawozdawczoci nale¿y oceniæ jako
sprzyjaj¹ce powstawaniu zjawiska korupcji.

7.

Kontrola funkcjonowania stra¿y gminnych
(miejskich) (patrz za³. nr 3, str. 97) pozwoli³a stwierdziæ, ¿e najpowa¿niejsze zagro¿enie korupcj¹ wystêpuje w zwi¹zku z postêpowaniami mandatowymi.
W wielu kontrolowanych jednostkach mia³o miejsce
bezpodstawne uchylanie prawomocnie na³o¿onych
mandatów karnych kredytowanych, co w ocenie NIK
budziæ musi uzasadnione podejrzenie wyst¹pienia
korupcji. W jednostkach stra¿y miejskich stwierdzano
liczne przypadki anulowania wypisanych druków mandatów kredytowanych z adnotacj¹ o b³êdzie pope³nionym przy ich wypisaniu. W ¿adnym z takich przypadków nie wystawiono jednak nastêpnego, poprawnie
wypisanego mandatu. Na innych wypisanych drukach
mandatów kredytowanych stra¿nicy dokonali adnotacji wiadcz¹cych, i¿ po wypisaniu mandatów podjêli
decyzjê o skierowaniu wniosku o ukaranie sprawcy
wykroczenia do kolegium, albo ¿e sprawca wykroczenia odmówi³ przyjêcia mandatu. W ¿adnym z tych przypadków do sporz¹dzania takich wniosków jednak nie
przyst¹piono.
Kontrola realizowania zadañ statutowych przez
centraln¹ oraz okrêgowe komisje egzaminacyjne,
powo³ane w zwi¹zku z wdro¿eniem reformy owiaty (patrz za³. nr 3, str. 13) wykaza³a miêdzy innymi, i¿
nie ustalono zasad ochrony przed nieuprawnionym
ujawnieniem materia³ów i arkuszy egzaminacyjnych
zawieraj¹cych tematy i zadania przysz³ych egzami-
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nów. Dokumenty te i ich projekty nie stanowi³y informacji niejawnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji, chronione by³y wiêc tylko w ramach przepisów wynikaj¹cych z instrukcji wewnêtrznych. Nie zapewnia³o to dostatecznej ochrony dokumentów,
zw³aszcza na etapie ich przygotowywania (powielania, pakowania oraz dostarczania do szkó³). Sytuacjê
tê nale¿y oceniæ jako korupcjogenn¹.
Kontrola prawid³owoci szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców oraz wydawania praw jazdy (patrz za³. nr 3, str. 28) wykaza³a istnienie luk prawnych sprzyjaj¹cych powstawaniu zjawisk korupcyjnych. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, czêæ praktyczna egzaminu na prawo jazdy
nie ma charakteru komisyjnego  udzia³ w nim bierze
jedynie osoba egzaminowana i egzaminator. Przepisy nie zabrania³y tak¿e, by egzaminy przeprowadza³y
osoby sprawuj¹ce jednoczenie, z upowa¿nienia wojewody, nadzór nad prowadz¹cymi egzaminy orodkami. Dopuszcza³y tak¿e egzaminowanie kandydatów
na kierowców przez osoby, które wczeniej je szkoli³y. Korupcji sprzyjaj¹ równie¿ przepisy reguluj¹ce dzia³alnoæ wojewódzkich orodków ruchu drogowego,
zgodnie z którymi ich koszty, w tym p³ace pracowników, a wiêc równie¿ egzaminatorów, finansowane s¹
z op³at wnoszonych przez osoby egzaminowane. W tej
sytuacji najprostszym sposobem poprawy kondycji finansowej orodka jest zwiêkszanie liczby egzaminów,
w tym egzaminów poprawkowych.
Z przeprowadzonych w 2001 roku kontroli wynika, ¿e w funkcjonowaniu podmiotów sektora publicznego w dalszym ci¹gu wystêpuj¹ wczeniej zidentyfikowane mechanizmy korupcjogenne:
nadmiar kompetencji w rêku jednego urzêdnika  w szczególnoci niestosowanie w procedurach
podejmowania decyzji tzw. zasady wielu oczu, czyli
rozdzielania czynnoci miêdzy ró¿nych urzêdników,
dla zminimalizowania ryzyka przekupstwa;
dowolnoæ w podejmowaniu decyzji  g³ównie
ze wzglêdu na czêsto spotykany brak jasnych i przejrzystych kryteriów, od spe³nienia których zale¿y za³atwienie sprawy, wskutek czego urzêdnicy maj¹ mo¿liwoæ dzia³ania wed³ug bli¿ej nieokrelonych regu³;
lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci  polegaj¹ce na czêstym odstêpowaniu od wype³nienia wymaganych obowi¹zków sprawozdawczych,

braku uzasadnienia podejmowanych decyzji, wskutek
czego utrudnione jest kontrolowanie procedur decyzyjnych;
s³aboæ kontroli wewnêtrznej  wyra¿aj¹ca siê
w niewystarczaj¹cej obsadzie kadrowej jednostek
kontroli wewnêtrznej oraz ich g³ównie doranym, nie
za planowym dzia³aniu; wskutek tego jedynie niewielka czêæ decyzji podejmowanych przez urzêdników
jest kontrolowana na bie¿¹co, co sprawia, ¿e istnieje
ma³a szansa ujawnienia decyzji wadliwych lub niekorzystnych dla interesu publicznego;
nierównoæ w dostêpie do informacji  wyra¿aj¹ca siê g³ównie w tym, ¿e o mo¿liwoci uzyskania
niektórych uznaniowych przywilejów czy dostêpu do
dóbr reglamentowanych nie s¹ w nale¿yty sposób informowane wszystkie potencjalnie nimi zainteresowane podmioty, dobra te staj¹ siê wiêc dostêpne jedynie
wybranym jednostkom;
brak odpowiedzialnoci osobistej  pojawia siê
on wówczas, kiedy w wewnêtrznych przepisach regulaminowych i statutowych instytucji publicznych nie jest
precyzyjnie przypisana odpowiedzialnoæ za okrelone rozstrzygniêcia. £¹czy siê z tym zjawisko rozmywania siê indywidualnej odpowiedzialnoci wskutek nadu¿ywania formu³y kolegialnego podejmowania decyzji;
brak specjalnych rozwi¹zañ antykorupcyjnych
 wyra¿aj¹cy siê g³ównie w s³aboci tzw. ustawy antykorupcyjnej, która w obecnym kszta³cie praktycznie
pozbawiona jest realnych instrumentów umo¿liwiaj¹cych egzekwowanie jej przepisów. Przede wszystkim
brakuje w niej regulacji umo¿liwiaj¹cych weryfikacjê
owiadczeñ maj¹tkowych sk³adanych przez wszystkich funkcjonariuszy publicznych;
nadmierne korzystanie z us³ug zewnêtrznych
 polegaj¹ce na zastêpowaniu przez jednostki zewnêtrzne jednostek administracji publicznej w wykonywaniu zadañ nale¿¹cych do ich podstawowych
obowi¹zków;

uchylanie siê przed kontrol¹ pañstwow¹ 
rozmylne unikanie kontroli, zw³aszcza kwestionowanie podstaw prawnych lub zakresu kompetencji najwy¿szego organu kontroli.

j
Wa¿ny element antykorupcyjnych dzia³añ Najwy¿szej Izby Kontroli stanowi¹ okresowo dokonywane
przegl¹dy realizacji wniosków pokontrolnych. Wszak¿e warunkiem poprawy sytuacji jest konsekwentne
realizowanie owych wniosków, maj¹cych na celu eliminowanie rozpoznanych mechanizmów korupcjogennych. Izba zwykle od kierowników kontrolowanych jednostek uzyskuje potwierdzenie wdro¿enia swoich zaleceñ, nastêpnie w toku kolejnych kontroli sprawdza
faktyczn¹ realizacjê wczeniej formu³owanych wniosków. W kwietniu 2002 roku przekazano Sejmowi informacjê pt. Stan realizacji najwa¿niejszych wniosków
antykorupcyjnych Najwy¿szej Izby Kontroli, któr¹ powiêcono zw³aszcza wnioskom de lege ferenda, maj¹cym istotne znaczenie dla ograniczenia zjawisk korupcyjnych w Polsce.
W 2002 roku przeciwdzia³anie korupcji bêdzie nadal jednym z priorytetów kontrolnych NIK, wyra¿aj¹cym
siê miêdzy innymi w tym, ¿e w ramach ka¿dej kontroli
prowadzonej w instytucjach publicznych (rz¹dowych
i samorz¹dowych) dokonana ma byæ ocena tych instytucji pod k¹tem ujawniania w nich i eliminowania mechanizmów korupcjogennych. Materia³em pomocniczym, zaakceptowanym i zaleconym przez Kierownictwo NIK do ogólnego stosowania, s¹ Zalecenia metodyczne dotycz¹ce kontroli obszarów zagro¿onych korupcj¹, przygotowane przez Departament Strategii Kontrolnej NIK. W zatwierdzonym planie pracy na rok 2002
stwierdzono m.in., ¿e Wskazuj¹c obszary i sytuacje
korupcjogenne, Izba g³ówny nacisk po³o¿y na ujawnianie mechanizmów sprzyjaj¹cych powstawaniu tego zjawiska i warunków umo¿liwiaj¹cych jego istnienie.
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Efekty kontroli prowadzonych przez Izbê maj¹ ró¿norodny charakter  obok spektakularnych efektów finan-

sowych w postaci kwot odzyskanych do bud¿etu pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego,
skutkiem badañ kontrolnych s¹ równie¿ inne dzia³ania podejmowane w nastêpstwie realizacji wniosków NIK,
a wiêc prowadz¹ce do poprawy efektywnoci i skutecznoci funkcjonowania zarówno podmiotów kontrolowanych, jak te¿, co wa¿niejsze, okrelonych sfer aktywnoci pañstwa.
Szczególne miejsce w katalogu szeroko rozumianych efektów kontroli zajmuj¹ wnioski de lege ferenda stanowi¹ce sformu³owane przez Izbê propozycje pod adresem przysz³ego ustawodawstwa i bêd¹ce sposobem wykazywania ró¿nego rodzaju luk w systemie prawa, które zdaniem Izby powinny byæ usuniête. W roku
ubieg³ym NIK przedstawi³a 136 takich wniosków.
Wiele wniosków, szczególnie zawartych w informacjach o wynikach przeprowadzonych kontroli, dotyczy
innych spraw natury ogólnej  podjêcia przez w³aciwe organy i instytucje takich dzia³añ, które maj¹ na celu
uporz¹dkowanie okrelonych procedur, w tym zw³aszcza zwi¹zanych z realizacj¹ dochodów i wydatków bud¿etowych, racjonalnym gospodarowaniem maj¹tkiem publicznym, wzmocnieniem nadzoru, zapewnieniem
sprawnie funkcjonuj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej. Wnioski te w dalszej perspektywie czêsto przyczyniaj¹ siê równie¿ do uzyskania efektu za pieni¹dze, w aspekcie oszczêdnego, wydajnego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.
Najczêciej spotykanym w praktyce, bezporednim wynikiem kontroli przeprowadzonych przez NIK, s¹
wnioski wskazuj¹ce na koniecznoæ podjêcia przez kierowników jednostek kontrolowanych okrelonych dzia³añ, maj¹cych na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawid³owoci oraz poprawê efektywnoci i skutecznoci dzia³ania.
Izba szczególnie piêtnuje stwierdzone przypadki dzia³añ przyczyniaj¹cych siê do powstania uszczupleñ
w dochodach, wydatków ponoszonych w sposób niezgodny z prawem oraz wydatków i strat, poniesionych
wskutek dzia³añ niegospodarnych, niecelowych lub nierzetelnych. W roku ubieg³ym Izba odnotowa³a nieprawid³owoci tego rodzaju na ³¹czn¹ kwotê prawie 3 292,6 mln z³. Wspomniane efekty finansowe, obliczane w szerokiej formule równie¿ przez najwy¿sze organy kontroli innych krajów, s¹ nieco odmiennym rezultatem przeprowadzonych kontroli. Ukazuj¹ one w wymiarze pieniê¿nym skalê dzia³añ niezgodnych z obowi¹zuj¹cym
porz¹dkiem prawnym lub wymogiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Nale¿y jednoczenie
podkreliæ, ¿e fakt stwierdzenia okrelonych efektów finansowych najczêciej nie ³¹czy siê mo¿liwoci¹ ¿¹dania zwrotu okrelonych kwot do bud¿etu pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego. Ka¿dorazowo gdy
jest to mo¿liwe, Izba formu³uje natomiast stosowne wnioski, których rezultatem s¹ równie¿ kwoty odzyskane.
NIK zwraca siê tak¿e do w³aciwych organów o podjêcie stosownych dzia³añ, w celu wyegzekwowania nale¿nych kwot.
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Wnioski de lege ferenda, zwi¹zane z tworzeniem
prawa, w tym sugeruj¹ce podjêcie nowych inicjatyw
legislacyjnych, wprowadzenie innych od aktualnie obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych, a tak¿e wskazuj¹ce na koniecznoæ wydania aktów wykonawczych
na podstawie upowa¿nieñ zawartych w ustawach,
obecne s¹ przede wszystkim w informacjach o wynikach kontroli. Wnioski o tym charakterze formu³owane s¹ bowiem najczêciej w wyniku kontroli koordynowanych, dostarczaj¹cych bogatego materia³u faktograficznego, pozwalaj¹cego na ca³ociow¹ ocenê
funkcjonowania obszaru objêtego badaniami, a w konsekwencji na ukazanie tych mechanizmów powstawania nieprawid³owoci, które maj¹ zwi¹zek z niedomogami prawa.
Wyniki kontroli wykonywania kompetencji organów
samorz¹du lokalnego wobec Policji Pañstwowej, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej wskaza³y, ¿e wiele zagadnieñ maj¹cych zwi¹zek z wykonywaniem zadañ organów gmin i powiatów wobec tych
s³u¿b ci¹gle wymaga precyzyjnego uregulowania.
Tote¿ we wniosku skierowanym do Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji zaproponowano podjêcie prac legislacyjnych zmierzaj¹cych do dostosowania przepisów ustaw dzia³owych do przepisów ustawy o samorz¹dzie powiatowym, w sposób umo¿liwiaj¹cy skuteczne wykonywanie kompetencji starostów
i wójtów w stosunku do powiatowych organów policji,
stra¿y i inspekcji. Wniosek ten zosta³ zrealizowany
wraz ze zmian¹ ustaw : o zmianie ustawy o Inspekcji
Sanitarnej oraz niektórych ustaw, o zmianie ustawy
o Policji, ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej,
ustawy  Prawo bankowe, ustawy o samorz¹dzie powiatowym oraz ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹. Inspekcja sanitarna wy³¹czona zosta³a z powiatowej i wojewódzkiej administracji zespolonej, na powiaty za
na³o¿ony zosta³ obowi¹zek powo³ania komisji bezpieczeñstwa i porz¹dku okrelaj¹c kompetencje tego organu. Uregulowania te pozwol¹ starostom realizowaæ
zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami.
Regulacje prawne dotycz¹ce podzia³u zadañ
i kompetencji miêdzy jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli i terenowe organy administracji rz¹dowej s¹ nieprecyzyjne, a ogólnie okrelonym zadaniom nie towarzysz¹ przepisy okrelaj¹ce

kompetencje s³u¿¹ce ich realizacji  stwierdzono podczas kontroli realizacji zadañ i kompetencji trzech
szczebli samorz¹du terytorialnego i wojewodów w wybranych dziedzinach. Tote¿ poród wniosków sformu³owanych w jej wyniku znalaz³a siê tak¿e sugestia rozwa¿enia przez Radê Ministrów wyst¹pienia z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ zmiany obowi¹zuj¹cych regulacji
dotycz¹cych wykonywania zadañ w zakresie administracji publicznej, w celu szczegó³owego okrelenia
w aktach prawnych z zakresu prawa materialnego
kompetencji niezbêdnych do wykonywania na³o¿onych
na dany podmiot dzia³añ oraz wskazania, który z podmiotów odpowiedzialny jest za realizacjê konkretnego zadania. Wniosek ten wskaza³ tak¿e na potrzebê
nowelizacji przepisu ustawy  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê publiczn¹
i okrelenia terminu, do którego powinny byæ nadane
statuty, regulaminy b¹d inne przepisy organizacyjne
w przejmowanych przez powiaty lub samorz¹dy województw jednostkach organizacyjnych. Zagadnienia
te s¹ obecnie przedmiotem rozwa¿añ i konsultacji,
w zwi¹zku z rozpoczêtym procesem legislacyjnym
zmian w tej sferze administracji.
O celowoci podjêcia nowelizacji ustawy o stra¿ach gminnych poprzez zawarcie w niej upowa¿nienia ustawowego dla Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji do uregulowania zasad dokumentowania dzia³alnoci stra¿y przekonuj¹ wyniki kontroli funkcjonowania stra¿y gminnych (miejskich). Wnioski pokontrolne Izby dotyczy³y tak¿e koniecznoci okrelenia zasad oceny zdolnoci fizycznej i psychicznej do
s³u¿by w stra¿ach miejskich jak i trybu orzekania o tej
zdolnoci, jak i dostosowania zapisów ustawy o stra¿ach gminnych, reguluj¹cych w stra¿ach stosowanie
przymusu bezporedniego do postanowieñ ustawy
o Policji i ustawy o broni i amunicji. Wnioski te podjête zosta³y w pracach legislacyjnych MSWiA.
Konsekwencj¹ kontroli funkcjonowania systemu
rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych by³o
sformu³owanie wniosku wskazuj¹cego na koniecznoæ
zmian w przepisach dotycz¹cych zasad postêpowania w realizacji zadañ dotycz¹cych rehabilitacji zawodowej, szczególnie za zasad finansowania. Nowe
rozwi¹zanie prawne, w duchu proponowanych przez
Izbê zmian, znalaz³o siê w uchwalonej w lipcu 2001 r.
ustawie o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego, która w art. 67 zawar³a przepis zapewniaj¹cy
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samorz¹dom powiatowym rodki w wysokoci nie
mniejszej ni¿ 45% przychodów PFRON.
Wysokospecjalistyczne procedury medyczne finansowane z bud¿etu pañstwa udzielane by³y, co
prawda, na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokospecjalistycznych procedur
medycznych finansowanych z bud¿etu pañstwa oraz
zasad i trybu udzielania tych wiadczeñ, jednak wskazanie wypadków, które maj¹ byæ wspó³finansowane
przez kasy chorych, przedstawione zosta³o w wewnêtrznym dokumencie Definicje medycznych procedur specjalistycznych. Tote¿ jeden z wniosków kontroli zawierania i realizacji przez samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej umów o wykonanie wiadczeñ
zdrowotnych, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wskazywa³ na koniecznoæ znowelizowania tego rozporz¹dzenia poprzez jego uszczegó³owienie, bowiem Definicje nie spe³niaj¹ ustalonych
przez Konstytucjê RP wymogów dla normatywnego
aktu wykonawczego. Po dokonanej w lipcu 2001 r.
nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym, wprawdzie Minister Zdrowia wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie wykazu wiadczeñ zdrowotnych, leków i leczniczych rodków technicznych finansowanych z bud¿etu pañstwa, a tak¿e trybu nabywania i przekazywania wiadczeniodawcom leków i leczniczych rodków technicznych oraz trybu przekazywania rodków publicznych na ich zakup, w ocenie
NIK jednak sygnalizowany problem nie zosta³ rozwi¹zany, bowiem rozporz¹dzenie to nie wskazuje zakresu ani stopnia finansowania przez kasy chorych okrelonych wiadczeñ zdrowotnych.
Innego rodzaju przyk³ad stanowi nowelizacja
ustawy o Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z któr¹ ustanowiono Ministra Zdrowia organem za³o¿ycielskim
stacji sanitarno-epidemiologicznych, a tak¿e uprawniono G³ównego Inspektora Sanitarnego do powo³ywania wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych. Wnioski takie NIK sformu³owa³a po kontroli bie¿¹cego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Inspekcjê Sanitarn¹ w warunkach
reformy administracji publicznej. Zdaniem Izby, niezbêdne by³o wzmocnienie rz¹dowego charakteru
powiatowych inspektorów sanitarnych i podleg³ych
im stacji. T¹ sam¹ nowelizacj¹ wprowadzono postulowany przez NIK zakaz wykonywania uprawnieñ
rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych
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przez osoby bêd¹ce pracownikami stacji sanitarnoepidemiologicznych lub wchodz¹ce w sk³ad korpusu s³u¿by cywilnej, zatrudnione w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym. Niestety, 27 kwietnia 2002 r.
ponownie znowelizowano ustawê o Inspekcji Sanitarnej, przywracaj¹c poprzedni stan prawny.
Potrzeba znowelizowania przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów dotycz¹cych narodowego zasobu bibliotecznego w³¹czona zosta³a do wniosków po kontroli stanu zabezpieczenia i warunków przechowywania narodowego zasobu bibliotecznego. Ustalono bowiem, ¿e narodowy zasób biblioteczny nie zosta³ w praktyce utworzony i nie funkcjonuje jako konkretny zbiór maj¹cy wyj¹tkow¹ wartoæ i podlegaj¹cy w zwi¹zku z tym szczególnej ochronie. Do czasu
znowelizowania przepisów i prawid³owego zdefiniowania pojêæ m.in. biblioteka KUL wstrzyma³a siê
z okreleniem narodowego zasobu we w³asnych
zbiorach. Minister powinien tak¿e wydaæ 9 aktów
wykonawczych z delegacji ustawy o bibliotekach. Do
koñca 2001 r. przepisy dotycz¹ce narodowego zasobu bibliotecznego nie zosta³y znowelizowane, minister uchyli³ siê te¿ od wydania aktów wykonawczych
do ustawy o bibliotekach.
Czêciow¹ realizacjê wniosków NIK stanowi³o
wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej rozporz¹dzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w sprawie
zasad dzia³ania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
Nale¿y podkreliæ, ¿e sformu³owane przez Izbê
wnioski de lege ferenda w stosunkowo niewielkim
zakresie s¹ wykorzystywane w toku prac legislacyjnych, a znaczna ich liczba (ok. 75 % wniosków zg³oszonych w roku ubieg³ym) pozostaje nadal niezrealizowana.
Przyk³adem takiej sytuacji s¹ wnioski sformu³owane po kontroli wykorzystania wybranych form pomocy publicznej przez pañstwowe podmioty gospodarcze, NIK sformu³owa³a wnioski o wprowadzenie
ustawowego zakazu dokonywania darowizn przez
podmioty korzystaj¹ce z pomocy ze rodków publicznych w formie dotacji oraz wniosek o pilne uregulowanie zasad i trybu udzielania przedsiêbiorcom dotacji i po¿yczek ze rodków EFSAL, bowiem obowi¹zuj¹ca uchwa³a RM reguluj¹ca te kwestie jest, w oce-

nie NIK, niezgodna z Konstytucj¹. Oba te wnioski nie
zosta³y wykonane.
Wniosek dotycz¹cy koniecznoci znowelizowania ustawy o grach losowych przedstawiony zosta³
przez NIK po kontroli gospodarowania przez wybrane jednostki spoza sektora finansów publicznych
rodkami publicznymi przyznanymi przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu na zadania zlecone. Izba zaproponowa³a, by do ustawy o grach losowych w³¹czyæ upowa¿nienie do okrelenia przez Ministra Finansów, wzglêdnie ministra w³aciwego do spraw
kultury fizycznej i sportu, szczegó³owych zasad finansowania rozwoju sportu wród dzieci, m³odzie¿y
i osób niepe³nosprawnych. Wniosek ten nie zosta³
dotychczas uwzglêdniony.
Sporód innych wniosków niezrealizowanych wymieniæ nale¿y m.in. propozycje:
 nowelizacji ustawy o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach, przez dodanie upowa¿nienia do okrelenia przez Ministra Finansów, a ostatnio przez ministra w³aciwego ds.
kultury fizycznej i sportu, szczegó³owych zasad finansowania zadañ dotycz¹cych rozwoju sportu
wród dzieci, m³odzie¿y oraz osób niepe³nosprawnych;
 znowelizowania ustawy o finansach publicznych
przez dodanie przepisu okrelaj¹cego, ¿e dotacjami celowymi podlegajacymi szczególnym zasadom rozliczeñ s¹ tak¿e rodki przekazywane
ze rodków specjalnych tworzonych z dop³at do
stawek w grach liczbowych;
 podjêcia przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej w celu ustawowego uregulowania zasad
finansowania dzia³alnoci Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych;
 wyst¹pienia przez Ministra Finansów, w porozumieniu z prezesem Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, z inicjatyw¹ zmierzaj¹c¹ do zmiany
ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych
kredytów mieszkaniowych, poprzez uzupe³nienie
przepisów ustawy o postanowienia dotycz¹ce terminów dokonywania zwrotu do bud¿etu pañstwa
nominalnych kwot umorzeñ kredytów,
 podjêcia przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji inicjatywy ustawodawczej maj¹cej na
celu nowelizacjê ustawy o stra¿ach gminnych, poprzez zawarcie w niej upowa¿nienia dla MSWiA

do uregulowania zasad dokumentowania dzia³alnoci stra¿y  np. na podstawie wzorców dokumentacji s³u¿b prewencji Policji oraz sprawozdawczoci dotyczacej ewidencji stra¿y, ich stanów etatowych, wyposa¿enia w rodki przymusu bezporedniego i danych dotycz¹cych wyników dzia³añ
stra¿y;
 wprowadzenia przez ministra w³aciwego ds.
transportu przepisów zabraniaj¹cych ³¹czenia
funkcji z zakresu nadzoru nad wojewódzkimi
orodkami ruchu drogowego z wykonywaniem
zawodu egzaminatora.
Wiele wniosków pokontrolnych NIK dotyczy potrzeby podjêcia takich dzia³añ, które bez koniecznoci dokonywania zmian obowi¹zuj¹cego prawa przyczyni³yby siê do poprawy programowania i monitorowania ró¿nego rodzaju procesów.
Na koniecznoæ wzmocnienia nadzoru nad wydawaniem rodków publicznych anga¿owanych w tworzenie rynków hurtowych i gie³d zwrócono uwagê we
wniosku skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi po kontroli wykorzystania rodków publicznych
na tworzenie rynków hurtowych i gie³d, wskazuj¹c na
potrzebê przeprowadzenia analizy zasadnoci dalszego anga¿owania finansowego pañstwa w realizowanie tych przedsiêwziêæ. Realizuj¹c te wnioski minister wyst¹pi³ do prezesów zarz¹dów spó³ek prowadz¹cych rynki i gie³dy o nadsy³anie sprawozdañ rocznych z dzia³alnoci, zawieraj¹cych tak¿e informacjê
o realizacji programów rz¹dowych dotycz¹cych tej sfery dzia³alnoci gospodarczej, które nastêpnie poddane zosta³y ocenie przez Zespó³ ds. Monitorowania
Rynków Hurtowych. Zespó³ wypowie siê te¿ w sprawie dalszego anga¿owania rodków publicznych
w tworzenie rynków hurtowych.
Wprowadzenie sta³ego systemu monitorowania
zaleg³oci podatkowych zapewniaj¹cego bie¿¹c¹ informacjê o zaleg³ociach podmiotów spe³niaj¹cych
warunki do restrukturyzacji zad³u¿enia zaproponowa³a Izba po przeprowadzeniu kontroli dzia³alnoci urzêdów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaleg³oci podatkowych. System taki zosta³ wdro¿ony przez Ministra Finansów.
O objêcie ewidencj¹ ksiêgow¹ ca³ego maj¹tku
gmin i skuteczne egzekwowanie nale¿noci za zbywane mienie Izba wnosi³a po przeprowadzeniu kontroli dysponowania maj¹tkiem komunalnym przez
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gminy. Brak ewidencji ilociowo-wartociowej mienia
komunalnego stwarza potencjalne mo¿liwoci nielegalnego dysponowania nim i sprzyja korupcji.
Na poprawê jakoci codziennej pracy urzêdów
i posterunków celnych, a przede wszystkim uzyskanie wiêkszej sprawnoci i skutecznoci przeprowadzanych odpraw, powinno mieæ wprowadzenie w jak najszerszym zakresie stosowanie zasady wielu oczu.
Jest to jeden z wniosków NIK po kontroli organizacji
odpraw celnych. W odpowiedzi prezes GUC poinformowa³, ¿e trwaj¹ prace przy tworzeniu jednolitej wewnêtrznej struktury organizacyjnej oddzia³ów i posterunków celnych, co umo¿liwi wdro¿enie systemu odpraw opieraj¹cego siê na zasadzie rozdzia³u czynnoci s³u¿bowych i organizacji pracy polegaj¹cej na wzajemnej kontroli funkcjonariuszy celnych, czyli tzw. zasadzie wielu oczu.
Realizacja zadañ inwestycyjno-remontowych
w parkach narodowych wymaga uprzedniego opracowania priorytetowych celów i zadañ, uwzglêdniaj¹cych
warunki organizacyjne, techniczne i finansowe  wynika z kontroli funkcjonowania parków narodowych.
W odpowiedzi na ten wniosek Krajowy Zarz¹d Parków Narodowych wprowadzi³ zasadê opracowywania
przez poszczególne parki tzw. wykazów najistotniejszych zadañ, zakwalifikowanych do szczególnej opieki
i podlegaj¹cych obowi¹zkowi sk³adania kwartalnych
informacji o stanie zaawansowania ich realizacji.
W wykazie umieszcza siê g³ówne zadania inwestycyjne, istotne dla danego parku, a realizacja zadañ jest
kwartalnie sprawdzana na podstawie informacji przekazywanych przez parki narodowe i podlega monitorowaniu przez Krajowy Zarz¹d Parków Narodowych.
Pomiary poziomu ha³asu w rodowisku i sporz¹dzenie na ich podstawie map akustycznych  to jeden
z istotnych elementów systemu obrony przed t¹ dokuczliwoci¹. Tote¿ poród wniosków sformu³owanych po
przeprowadzeniu kontroli ochrony przed ha³asem na
obszarach miejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem
g³ównych tras komunikacyjnych znalaz³y siê równie¿
postulaty przestrzegania realizacji programu pañstwowego monitoringu rodowiska i na tym tle  kontroli realizacji zadañ s³u¿b ochrony rodowiska w zakresie
ograniczania ha³asu. Realizuj¹c ten wniosek, G³ówny
Inspektor Ochrony rodowiska przes³a³ do wszystkich
WIO ankiety w celu zebrania informacji o wykonanych
pomiarach ha³asu komunikacyjnego we wszystkich
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miastach ujêtych w programie PM. Ankiety te obejmuj¹ równie¿ informacje o stanie zaawansowania prac
nad planami akustycznymi. Zostan¹ one wykorzystane w opracowaniach zbiorczych G³ównego Inspektoratu Ochrony rodowiska.
Zdecydowana wiêkszoæ wniosków NIK dotyczy
podjêcia okrelonych dzia³añ przez kontrolowane podmioty, maj¹cych na celu zarówno wyeliminowanie
odnotowywanych nieprawid³owoci, jak te¿ dokonanie zmian organizacyjnych usprawniaj¹cych funkcjonowanie tych jednostek i realizacjê przez nie zadañ.
Procesom integracyjnym z Uni¹ Europejsk¹ towarzyszyæ musi m.in. upowszechnienie znajomoci obowi¹zuj¹cych na jej obszarze regulacji prawnych. Tymczasem wyniki kontroli realizacji zadañ administracji
rz¹dowej w zakresie dostosowania prawa polskiego
do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz
stanu organizacyjnego komórek odpowiedzialnych za
integracjê w poszczególnych resortach wskaza³y na
piln¹ potrzebê znacznego przyspieszenia prac nad t³umaczeniami acquis communautaire oraz weryfikacj¹
i upowszechnieniem tych t³umaczeñ. W odpowiedzi na
ten wniosek Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
poinformowa³, ¿e bêdzie opracowany harmonogram
t³umaczeñ, obejmuj¹cy ca³y okres przygotowañ do
cz³onkostwa. Og³oszono uruchomienie procedury
przetargowej na t³umaczenie poszczególnych partii
tekstu angielskiej wersji Dziennika Wspólnot Europejskich. Zostanie te¿ wdro¿ony program udostêpniania
przez Internet tekstów aktów prawnych UE.
W wyniku kontroli prawid³owoci dzia³ania organów rejestruj¹cych pojazdy przekwalifikowane z samochodów osobowych na ciê¿arowe skierowano do
wszystkich 16 izb skarbowych dane dotycz¹ce nieprawid³owoci w rejestracji 3487 pojazdów i, co za tym
idzie, nieuzasadnionego odliczenia podatku VAT. We
wszystkich tych przypadkach zosta³y wszczête postêpowania podatkowe.
Po przeprowadzeniu kontroli realizacji postanowieñ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych Izba sformu³owa³a m.in. wniosek o potrzebie okrelenia wiarygodnej kwoty zaleg³ych sk³adek nale¿nych otwartym funduszom emerytalnym od
ZUS oraz podjêcia wszystkich mo¿liwych dzia³añ w celu niezw³ocznego zakoñczenia identyfikacji b³êdów
w odprowadzaniu sk³adek do OFE i ustalenie instytucji odpowiedzialnych za ich pope³nienie. W odpowie-

dzi prezes ZUS zapewni³, ¿e jest w trakcie realizacji
tych wniosków.
Odrêbn¹ kategoriê ustaleñ Izby, a w konsekwencji formu³owanych ocen, uwag i wniosków s¹ efekty
finansowe kontroli. Wydatkowanie rodków publicznych w sposób niezgodny z prawem, dopuszczanie
do powstania uszczupleñ w dochodach lub strat najczêciej nale¿y ³¹czyæ z niew³aciw¹ organizacj¹ pracy w kontrolowanych jednostkach, zatrudnianiem pracowników niemaj¹cych wystarczaj¹cych kwalifikacji
zawodowych, s³abym nadzorem i kontrol¹. Czêæ sporód stwierdzonych nieprawid³owoci mo¿na równie¿
wi¹zaæ z mo¿liwoci¹ wystêpowania zjawisk o charakterze korupcyjnym.
Wród kwot wydatkowanych z naruszeniem
przepisów prawa najwiêksz¹ pozycjê stanowi¹ pieni¹dze wydane z naruszeniem zasad, formy lub trybu postêpowania przy udzielaniu zamówieñ publicznych. W 2001 roku NIK stwierdzi³a nieprawid³owoci w tym zakresie na ³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 510 mln z³. Naruszanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych by³o zjawiskiem doæ powszechnym. Najczêciej stosowano niew³aciwy
tryb udzielania zamówieñ publicznych w celu unikniêcia rygorów przewidzianych dla niektórych postêpowañ, dzielono zamówienia na czêci, by omin¹æ rygory przewidziane dla zamówieñ o wiêkszej
wartoci, niew³aciwie opisywano sposób dokonywania ocen ofert lub dowolne pos³ugiwanie siê ustalonymi wczeniej kryteriami wyboru, a nawet udzielano zamówieñ podmiotom nieuczestnicz¹cym
w postêpowaniu. W wielu wypadkach, naruszaj¹c
zasadê jawnoci postêpowañ, nieprawid³owo dokumentowano poszczególne etapy postêpowañ,
utrudniaj¹c lub uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób ewentualn¹ kontrolê ich prawid³owoci.
Na przyk³ad, w ramach kontroli udzielania zamówieñ publicznych przez pañstwowe szko³y wy¿sze
w latach 19992000, w 31 szko³ach wy¿szych zbadano zamówienia publiczne, stanowi¹ce ok. 25% wartoci wszystkich zamówieñ udzielonych przez te uczelnie. Ustalono, ¿e ponad 56% objêtych kontrol¹ wydatków tego rodzaju, na ³¹czn¹ kwotê ponad 225 mln
z³, poniesiono w sposób niezgodny z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Na powstawanie
i skalê ujawnionych nieprawid³owoci wp³ywa³ brak
skutecznego nadzoru ze strony w³aciwych ministrów,

którzy nie korzystali ze swych uprawnieñ okrelonych
w ustawie o szkolnictwie wy¿szym.
Na znaczn¹ skalê naruszeñ ustawy o zamówieniach wskaza³y równie¿ wyniki kontroli realizacji inwestycji  budowa zbiornika wodnego Kozielno na
rzece Nysie K³odzkiej, przeprowadzonej w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej we Wroc³awiu.
Nieprawid³owe wydatki z tego tytu³u wynios³y ponad
92,2 mln z³, przy czym przy zawieraniu umów na realizacjê us³ug, robót budowlanych oraz dostaw maszyn i urz¹dzeñ na budowê zbiornika wodnego, zawarto 4 umowy bez przeprowadzenia postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego. £¹czna wartoæ
tych umów opiewa³a na kwotê oko³o 75,4 mln z³.
W wielu kontrolach stwierdzono tak¿e wydatkowanie rodków publicznych z naruszeniem innych regulacji prawnych. I tak, w wyniku kontroli wykonania bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo Zdrowia
w zakresie zdrowia  cz. 46 stwierdzono, ¿e minister
w sposób niezgodny z prawem wydatkowa³ ponad 147
mln z³, m.in. przekazuj¹c ró¿nym podmiotom, dla których nie jest on organem za³o¿ycielskim, ok. 70 mln z³
z przeznaczeniem na zakup sprzêtu i aparatury medycznej, kwoty ponad 60 mln z³ na wiadczenia zdrowotne w niepublicznych z.o.z., mimo przejêcia finansowania tych wiadczeñ przez kasy chorych, a tak¿e
podejmuj¹c decyzjê o zakupie ze rodków pochodz¹cych z rezerwy celowej siedziby dla Krajowego Zwi¹zku Kas Chorych  za kwotê ok. 8 mln z³.
Kontroluj¹c realizacjê inwestycji wieloletniej 
przebudowa i remont budynku Filharmonii £ódzkiej
stwierdzono, ¿e przy wykonywaniu robót budowlanych wyp³acono ponad 3 mln z³ za prace faktycznie
niewykonane, pomimo odmowy podpisania protoko³u
odbioru robót przez inspektora nadzoru, ze wzglêdu
na to, ¿e ¿adne z wymienionych w nim prac nie zosta³y w pe³ni wykonane. Akceptacje faktur za niewykonane prace by³o równoznaczne z potwierdzaniem
w dokumentach danych niezgodnych ze stanem faktycznym, co by³o przedmiotem zawiadomienia skierowanego przez NIK do prokuratury.
Ujawnione w 2001 r. uszczuplenia w dochodach lub
przychodach, powsta³e wskutek dzia³añ niezgodnych
z prawem lub zaniechania dzia³añ okrelonych przepisami prawa, wynios³y ³¹cznie ponad 1 240,8 mln z³.
Najwiêksze kwoty uszczupleñ w roku ubieg³ym
stwierdzono w toku kontroli efektów dzia³alnoci na-
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rodowych funduszy inwestycyjnych. Ustalono, ¿e bud¿et pañstwa nie zosta³ zasilony kwot¹ ponad 160,4
mln z³, pochodz¹c¹ ze rodków zgromadzonych na
rachunku Funduszu Prywatyzacji, co by³o niezgodne z ustaw¹ o NFI. Ponadto, z naruszeniem prawa,
tj. bez powi¹zania prawa do wynagrodzenia i jego
wysokoci z wynikami finansowymi NFI, zosta³a wydatkowana kwota 12,3 mln z³, stanowi¹ca wartoæ
rynkow¹ akcji NFI, sprzedanych przez Skarb Pañstwa w celu sfinansowania wynagrodzenia za wyniki finansowe dla firm zarz¹dzaj¹cych. Zgodnie z art.
24 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy o NFI, wynagrodzenia
dla firm zarz¹dzaj¹cym funduszami mog³y byæ wyp³acane pod warunkiem uzyskiwania przez nie korzystnych wyników finansowych.
Znaczne uszczuplenia w dochodach odnotowano
w trakcie kontroli lokalizacja du¿ych obiektów handlowych (super- i hipermarketów), przeprowadzonej
w Towarzystwie Obrotu Nieruchomociami AGROWROC£AW. Towarzystwo nie z³o¿y³o wniosku do
w³adz gminy Kobierzyce o zamianê przeznaczenia
terenu - z rolnego na nierolny, co skutkowa³o uzyskaniem ceny ni¿szej o po³owê od cen okolicznych dzia³ek po zmianie przeznaczenia (uszczuplenie bud¿etu
wynios³o w tym wypadku co najmniej 21 mln z³).
Ustalenia kontroli wykonania bud¿etu pañstwa
w 2000 r. przez Wojewodê Pomorskiego  cz. 85//22
wskaza³y, ¿e wskutek zaniechania podjêcia dzia³añ
okrelonych prawem, dopuszczono do powstania
uszczupleñ dochodów pañstwa na ³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 19 mln z³, w tym 13,7 mln dotyczy³o zaniechania skierowania do urzêdów skarbowych tytu³ów
wykonawczych dotycz¹cych mandatów karnych kredytowanych, a 1,4 mln z³ stanowi³a kwota przedawnionych nale¿noci bud¿etowych z tego tytu³u.
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Ostatni¹ kategori¹ efektów finansowych s¹ wydatki
lub straty powsta³e wskutek dzia³añ niegospodarnych,
niecelowych lub nierzetelnych.
Przyk³adu tego rodzaju nieprawid³owoci dostarczy³a kontrola gospodarowania rodkami publicznymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w £odzi w 2000 r. Fundusz zakupi³ w prywatnej firmie weksle inwestycyjne i bony
komercyjne bez zabezpieczenia wierzytelnoci, wiedz¹c, ¿e maj¹tek firmy mia³ wartoæ ok. 5,7 mln z³,
a jej zobowi¹zania krótkoterminowe przekracza³y 92
mln z³. Podejmowane w trakcie kontroli próby odzyskania wierzytelnoci nie powiod³y siê.
W wyniku kontroli dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego Porty Lotnicze ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo udziela³o gwarancji kredytowych na kwotê
17,7 mln z³ bez ustanowienia niezbêdnego zabezpieczenia maj¹tkowego. Stwierdzono m.in., ¿e PPPL
udzieli³o bez dodatkowego porêczenia kredytu o wartoci ponad13 mln z³ spó³ce G-5, przy czym umowa
porêczenia i weksel in blanco zosta³y zagubione.
O dzia³aniu na szkodê Przedsiêbiorstwa NIK zawiadomi³a Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie, która
wnios³a w tej sprawie akt oskar¿enia przeciwko osobom odpowiedzialnym.
Jak ustalono w toku kontroli wykonania bud¿etu
pañstwa w 2000 r.  inwestycje wieloletnie, Przedsiêbiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach
udziela³o wykonawcy przedp³at za wykonywane roboty. Kwoty tych przedp³at nie by³y nastêpnie potr¹cane
z faktur wystawionych za zrealizowane prace. Powsta³a nadp³ata wynios³a ok. 13,5 mln z³ i doprowadzi³a do
sytuacji, ¿e PKT wyzby³o siê rodków na finansowanie dalszych prac, w zwi¹zku z czym wykonawca zawiesi³ ich realizacjê
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych
do Sejmu w okresie
od 1 stycznia 2001 r. do 31 marca 2002 r.

Lp.
1

Numer
kontroli
2

Jedn.
organizacyjna*
4

Data
wysy³ki
5

1.

P99028

Dzia³ania administracji rz¹dowej w zakresie pozyskiwania
i wykorzystania rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej

2.

DAiIE

01-01-11

2

P00002

Realizacja zadañ administracji rz¹dowej w zakresie dostosowania prawa
polskiego do wymogów cz³onkostwa w Unii Europejskiej oraz stan
organizacyjny komórek odpowiedzialnych za integracjê
w poszczególnych resortach

DAiIE

01-07-03

3

3.

P00003

Wykonywanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów

DAiIE

02-01-09

4

4.

P00005

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 58
 G³ówny Urz¹d Statystyczny

DAiIE

01-06-13

5.

P00006

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 16
 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

DAiIE

01-06-13

6.

P00007

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 75
 Rz¹dowe Centrum Legislacji

DAiIE

01-06-13

7.

P00008

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 51
 Urz¹d S³u¿by Cywilnej

DAiIE

01-06-13

8.

P00009

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 49
 Urz¹d Zamówieñ Publicznych

DAiIE

01-06-13

9.

P00010

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 17
 Administracja Publiczna

DAiIE

01-06-13

10.

P00010

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 43
 Wyznania Religijne

DAiIE

01-06-13

11.

P00011

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 23
 Integracja Europejska

DAiIE

01-06-13

12.

P00012

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 45
 Sprawy Zagraniczne

DAiIE

01-06-13

13.

P00013

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. Czêæ 37
 Sprawiedliwoæ

DAiIE

01-06-13

14.

I00007/8

I. Dzia³alnoæ Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Reformy Zabezpieczenia
Spo³ecznego w zakresie inicjowania i koordynowania prac nad
przygotowaniem i wdro¿eniem reformy systemu zabezpieczenia
spo³ecznego, w szczególnoci zwi¹zanych z budow¹ kompleksowego
systemu informatycznego (KSI) w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz informowania o przebiegu tych prac, w tym o wystêpuj¹cych
zagro¿eniach w ich realizacji II. Dzia³alnoæ Kierownictwa Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej w zakresie nadzoru nad pracami zwi¹zanymi
z budow¹ kompleksowego systemu informatycznego
w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych

DAiIE

01-05-30

Analiza wykonania bud¿etu pañstwa i za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2000 r.

DBP

01-06-13

15.

Tytu³ kontroli
3

Nr str.
za³. nr 3
6

5

16.

P00015

Dzia³alnoæ urzêdów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia
zaleg³oci podatkowych

DBP

01-04-30

6

17.

P00016

Finansowanie ze rodków bud¿etu pañstwa zadañ zleconych do wykonania
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

DBP

01-06-11

7

18.

P00017

Realizacja nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y i odp³atnego udostêpniania
nieruchomoci Skarbu Pañstwa

DBP

01-06-19

8

19.

P00019

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 10
 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

DBP

01-06-13

20.

P00020

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku
czêæ 13.  Instytut Pamiêci Narodowej
 Komisja cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

DBP

01-06-13

*/

Pe³na nazwa jednostek organizacyjnych – w aktualnym brzmieniu – podana zosta³a na koñcu wykazu

1

2

3

4

5

21.

P00021

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 01
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

DBP

01-06-13

22.

P00022

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 02 Kancelaria Sejmu

DBP

01-06-13

23.

P00023

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 03  Kancelaria Senatu

DBP

01-06-13

24.

P00024

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 11
 Krajowe Biuro Wyborcze

DBP

01-06-13

25.

P00025

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 09
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

DBP

01-06-13

26.

P00026

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 05
Naczelny S¹d Administracyjny

DBP

01-06-13

27.

P00027

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 08
Rzecznik Praw Obywatelskich

DBP

01-06-13

28.

P00028

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 04
S¹d Najwy¿szy

DBP

01-06-13

29.

P00029

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 06
Trybuna³ Konstytucyjny

DBP

01-06-13

6

30.

P00030

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 81 Rezerwa Ogólna

DBP

01-06-13

31.

P00030

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 83 Rezerwy Celowe

DBP

01-06-13

32.

P00032

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku czêæ 19
bud¿et, finanse publiczne i instytucje finansowe

DBP

01-06-13

33.

P00033

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 12
Pañstwowa Inspekcja Pracy

DBP

01-06-13

34.

P00184

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 14 Rzecznik Praw Dziecka

DBP

01-06-13

35.

P00035

Organizacja i funkcjonowanie administracji rz¹dowej w dziedzinie kultury

DENiK

01-04-19

9

36.

P00036

Stan zabezpieczenia i warunki przechowywania
narodowego zasobu bibliotecznego

DENiK

01-06-22

10

37.

P00037

Organizacja i finansowanie badañ naukowych realizowanych
w formie projektów badawczych w³asnych (tzw. grantów)

DENiK

01-11-07

11

38.

P00038

Kszta³cenie nauczycieli w pañstwowych szko³ach wy¿szych

DENiK

01-07-05

12

39.

P00039

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 68
 Pañstwowa Agencja Atomistyki

DENiK

01-06-13

40.

P00040

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 67
 Polska Akademia Nauk

DENiK

01-06-13

41.

P00041

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 24
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DENiK

01-06-13

42.

P00042

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 28  Nauka

DENiK

01-06-13

43.

P00043

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 38
 Szkolnictwo wy¿sze

DENiK

01-06-13

44.

P00043

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 30
 Owiata i wychowanie

DENiK

01-06-13

45.

P00045

Wykonanie planu finansowego przez Fundusz Promocji Twórczoci w 2000 r.

DENiK

01-06-13

46.

P01034

Realizowanie zadañ statutowych przez centraln¹ oraz okrêgowe komisje
egzaminacyjne, powo³ane w zwi¹zku z wdro¿eniem reformy owiaty

DENiK

01-11-26

13

47.

P99077

Proces prywatyzacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa Pekao S.A.

DFiB

01-02-23

14

48.

P00046

Funkcjonowanie systemu po¿yczek i kredytów studenckich

DFiB

01-04-11

15

49.

P00049

Dzia³alnoæ kredytowa banków komercyjnych
z przewag¹ kapita³u pañstwowego w latach 1996-2000

DFiB

01-09-11

16

50.

P00052

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 69
 Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d

DFiB

01-06-13

51.

P00053

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 79
 Obs³uga d³ugu krajowego

DFiB

01-06-13

52.

P00053

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 78
 Obs³uga zad³u¿enia zagranicznego

DFiB

01-06-13

53.

P00056

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 62
 Urz¹d Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

DFiB

01-06-13

!

1
54.

"

2
P00057

3

4

5

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo Finansów
w czêci 98  Przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem deficytu
bud¿etu i rozdysponowaniem nadwy¿ki bud¿etowej

DFiB

01-06-13

6

55.

P01047

Wykonanie za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w 2000 r.

DFiB

01-06-13

56.

I00001

Dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa i w³adz Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ S.A. w trakcie prywatyzacji tej Spó³ki

DFiB

01-01-10

17

57.

P00058

Tworzenie i gospodarowanie rezerwami pañstwowymi
i gospodarczymi (R.P.G) w latach 1997 - 1999 (tajna)

DG

01-03-02

18

58.

P00059

Organizacja odpraw celnych

DG

01-04-25

19

59.

P00060

Restrukturyzacja sektora elektroenergetyki

DG

01-07-31

20

60.

P00061

Wykorzystanie wybranych form pomocy publicznej przez pañstwowe
podmioty gospodarcze

DG

01-05-21

21

61.

P00062

Wykorzystanie rodków publicznych na restrukturyzacjê zatrudnienia
w górnictwie wêgla kamiennego

DG

01-05-31

22

62.

P00063

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.  Inwestycje wieloletnie

DG

01-06-18

63.

P00064

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 59
 G³ówny Urz¹d Ce³

DG

01-06-13

64.

P00065

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 64  G³ówny Urz¹d Miar

DG

01-06-13

65.

P00066

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 65
 Polski Komitet Normalizacyjny

DG

01-06-13

66.

P00067

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 66
 Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji

DG

01-06-13

67.

P00068

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 47
 Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych

DG

01-06-13

68.

P00069

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 67
 Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

DG

01-06-13

69.

P00070

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 50
 Urz¹d Regulacji Energetyki

DG

01-06-13

70.

P00071

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 60
 Wy¿szy Urz¹d Górniczy

DG

01-06-13

71.

P00072

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 20  Gospodarka

DG

01-06-13

72.

P00073

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 70
 Generalny Inspektorat Celny

DG

01-06-13

73.

P00074

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 53
 Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów

DG

01-06-13

74.

P00186

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 34
 Rozwój regionalny

DG

01-06-13

75.

P00124

Restrukturyzacja i stan przygotowania do prywatyzacji
przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego

DGSPiP

02-03-14

76.

P00182

Efekty dzia³alnoci Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

DGSPiP

02-01-14

24

77.

S01002

Kierunki organizacji importu gazu ziemnego do Polski

DGSPiP

02-03-06

25

78.

P00001

Prawid³owoæ korzystania z us³ug doradczych i eksperckich
przez organy administracji rz¹dowej

DKD

01-10-24

26

79.

P00130

Dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa pañstwowego Porty Lotnicze

DKiST

01-12-17

27

80.

P01122

Prawid³owoæ szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
oraz wydawania praw jazdy

DKiST

02-01-17

28

81.

K01005

Zawieranie i realizacja umów w pañstwowym przedsiêbiorstwie
u¿ytecznoci publicznej Poczta Polska

DKiST

02-03-06

29

82.

P01037

Finansowanie ze rodków bud¿etowych szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y

DNOiDN

02-03-06

30

83.

P01131

Gospodarowanie rodkami specjalnymi Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi na rozwijanie sportu wród dzieci,
m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych

DNOiDN

02-02-25

31

84.

K01001

Gospodarowanie maj¹tkiem w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym
Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie

DNOiDN

02-01-31

32

85.

P00089

Realizacja zadañ wynikaj¹cych z postanowieñ konwencji o ochronie
rodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego (Konwencji Helsiñskiej)

DO

01-08-16

33

23

1

2

3

4

5

6
34

86.

P00090

Funkcjonowanie parków narodowych

DO

01-04-19

87.

P00092

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo rodowiska
w czêci 22  gospodarka wodna, 41 rodowisko

DO

01-06-13

88.

P00093

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w czêci 18  architektura i budownictwo,
27  gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

DO

01-06-13

89.

P00094

Wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2000 r.

DO

01-06-13

90.

P00095

Wykonanie planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2000 r.

DO

01-06-13

91.

P01083

Ochrona przed ha³asem na obszarach miejskich ze szczególnym
uwzglêdnieniem g³ównych tras komunikacyjnych

DO

02-01-24

35

92.

P98077

Szkolenie ¿o³nierzy zawodowych w zwi¹zku z przyst¹pieniem do NATO,
a tak¿e wyposa¿enie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
oraz Marynarki Wojennej w sprzêt i uzbrojenie
w kontekcie integracji z NATO (tajna)

DONiBP

01-01-09

36

93.

P99034

Ochrona granicy pañstwowej (tajna)

DONiBP

01-02-22

37

94.

P99036

Prace badawczo-rozwojowe i wdro¿eniowe
w zakresie techniki wojskowej (tajna)

DONiBP

01-04-06

38

95.

P00076

Stan gotowoci Si³ Zbrojnych RP do wykonywania zadañ czasu pokoju
i czasu wojny na podstawie wybranych
wiêkszych jednostek wojskowych (brygad) (tajna)

DONiBP

01-04-06

39

96.

P00077

Wykorzystanie rodków bud¿etowych przez Policjê w kontekcie zmian
organizacyjnych i etatowych w Policji (tajna)

DONiBP

01-04-06

40

97.

P00078

Finansowanie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
z innych róde³ ni¿ bud¿et pañstwa

DONiBP

01-05-14

41

98.

P00079

Funkcjonowanie ¯andarmerii Wojskowej (tajna)

DONiBP

01-11-09

42

99.

P00080

Restrukturyzacja Si³ Zbrojnych RP w kontekcie integracji z NATO (tajna)

DONiBP

01-10-31

43

100.

P00081

Funkcjonowanie s³u¿b dzielnicowych w Policji

DONiBP

01-02-21

44

101.

P00083

Wdra¿anie przez organy administracji rz¹dowej ustawy
o ochronie osób i mienia

DONiBP

01-09-06

45

102.

P00084

Wyposa¿anie Si³ Zbrojnych RP w sprzêt informatyczny
i ³¹cznoci w latach 1998-1999 (tajna)

DONiBP

01-10-31

46

103.

P00085

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 52  Urz¹d Ochrony Pañstwa (tajna)

DONiBP

01-06-13

104.

P00086

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
czêæ 29  Obrona Narodowa

DONiBP

01-06-13

105.

P00086

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Wojskowe S³u¿by
Informacyjne w czêci 29 - Obrona Narodowa (tajna)

DONiBP

01-06-13

106.

P00087

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêæ 42  Sprawy Wewnêtrzne

DONiBP

01-06-13

107.

P00181

Warunki odbywania s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej

DONiBP

01-02-21

47

108.

P99059

Wykorzystanie publicznych rodków finansowych przez Polski Zwi¹zek
Niewidomych w latach 1998  1999

DPiSS

01-01-12

48

109.

P00096

Funkcjonowanie domów pomocy spo³ecznej sta³ego pobytu

DPiSS

01-06-25

49

110.

P00097

Funkcjonowanie systemu rehabilitacji zawodowej
osób niepe³nosprawnych

DPiSS

01-08-23

50

111.

P00101

Wykonanie bud¿etu pañstwa w cz.73 oraz planów finansowych Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Funduszu Alimentacyjnego w 2000 r.
przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

DPiSS

01-06-13

112.

P00102

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Urz¹d Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast  czêæ 55

DPiSS

01-06-13

113.

P00103

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku w czêci 54  Urz¹d do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz planu finansowego Pañstwowego Funduszu Kombatantów

DPiSS

01-06-13

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 72  Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz planów finansowych Funduszu
Emerytalno  Rentowego, Funduszu Administracyjnego
oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji

DPiSS

01-06-13

114.

P00104

#

$

1

2

115.

P00105

116.

3

4

5

6

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 31  Praca i czêci 44
 Zabezpieczenie spo³eczne przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej

DPiSS

01-06-13

P00107

Wykonanie planu finansowego w 2000 r. przez Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

DPiSS

01-06-13

117.

P00108

Wykonanie w 2000 r. bud¿etu pañstwa w cz. 57  Krajowy Urz¹d Pracy
oraz planów finansowych Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych
wiadczeñ Pracowniczych oraz wykorzystanie rodków Funduszu Pracy
przez samorz¹dy wojewódzkie i powiatowe

DPiSS

01-06-13

118.

P00048

Realizacja postanowieñ ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych

DPSSiZ

02-02-13

51

119.

P01129

Wykorzystanie rodków publicznych na restrukturyzacjê w s³u¿bie zdrowia

DPSSiZ

02-03-06

52

120.

P00109

Dzia³alnoæ Agencji Rynku Rolnego na rynku produktów rolnych w 1999 r.

DRiG¯

01-01-04

53

121.

P00110

Wykonywanie zadañ nadzoru pañstwowego nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem i jego przetworami

DRiG¯

01-05-09

54

122.

P00111

Wykorzystanie wód ródl¹dowych do gospodarki rybackiej

DRiG¯

01-06-06

55

123.

P00112

Wykonanie bud¿etu pañstwa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w zakresie rolnictwa  czêæ 32, rozwoju wsi  czêæ 33 i rynków rolnych
 czêæ 35 oraz wykonanie planu finansowego Centralnego Funduszu
Gruntów Rolnych w 2000 r.

DRiG¯

01-06-13

124.

P00113

Wykonanie planu finansowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w 2000 r.

DRiG¯

01-06-13

125.

P00114

Wykonanie planu finansowego Agencji Rynku Rolnego w 2000 r.

DRiG¯

01-06-13

126.

P01101

Funkcjonowanie systemu kszta³cenia dla potrzeb rolnictwa
i obszarów wiejskich

DRiG¯

01-11-19

127.

Sprawozdanie z dzia³alnoci Najwy¿szej Izby Kontroli w 2000 r.

DSK

01-06-13

128.

Zagro¿enie korupcj¹ w wietle badañ kontrolnych NIK w roku 2000

DSK

01-05-22

56

129.

P99051

Prywatyzacja przedsiêbiorstw i spó³ek komunalnych

DSPiP

01-01-04

57

130.

P99052

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe w sektorze naftowym

DSPiP

01-09-19

58
59

131.

P99053

Przygotowania do prywatyzacji Ruch S.A.

DSPiP

01-05-11

132.

P00127

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 36  Skarb Pañstwa

DSPiP

01-06-13

133.

P00116

Realizacja zadañ i kompetencji regionalnych izb obrachunkowych

DST

01-04-04

60

134.

P00118

Realizacja zadañ i kompetencji trzech szczebli samorz¹du terytorialnego
i wojewodów w wybranych dziedzinach

DST

01-06-05

61

135.

P00119

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 80  Regionalne Izby Obrachunkowe

DST

01-06-13

136.

P00120

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 86/00  Samorz¹dowe Kolegia Odwo³awcze

DST

01-06-13

137.

P00121

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo Finansów
w zakresie subwencji ogólnych
dla jednostek samorz¹du terytorialnego  czêæ 82

DST

01-06-13

138.

P00183

Realizacja przez jednostki samorz¹du terytorialnego dochodów z maj¹tku

DST

02-01-18

139.

P00185

Podzia³ i efektywnoæ wykorzystania w 2000 r. rodków rezerwy celowej
bud¿etu pañstwa przeznaczonych na dotowanie zadañ z zakresu kultury
i sztuki realizowanych przez powiaty i samorz¹dy województw
oraz rodków na zadania objête mecenatem pañstwa

62

DST

01-06-13

140.

I00002

Zabezpieczenie w bud¿ecie pañstwa na 2000 r. rodków
dla jednostek samorz¹du terytorialnego na sfinansowanie skutków
nowelizacji ustawy  Karta Nauczyciela

DST

01-04-04

63

141.

P01085

Realizacja zadañ w zakresie zagospodarowania przestrzennego
przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej

DRiZP

01-12-19

64

142.

P01102

Organizacja zadañ w zakresie hodowli zwierz¹t gospodarskich

DRiZP

02-01-28

65

143.

I01007

Opracowanie i wdro¿enie Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli ZSZiK-IACS, w tym realizacja projektów pilota¿owych
PL9805.01 i PL9805.03

DRiZP

02-03-26

66

144.

P99083

Finansowanie dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa Pañstwowego
Polskie Koleje Pañstwowe

DTGMi£

01-04-25

67

145.

P00128

Budowa autostrad w Polsce

DTGMi£

01-05-18

68

1

2

3

4

5

6

146.

P00129

Wype³nianie przez Ministra £¹cznoci funkcji regulacyjnych
i kontrolnych w dziedzinie telekomunikacji i poczty

DTGMi£

01-07-16

69

147.

P00131

Pobieranie op³at drogowych przez administracjê publiczn¹
za przejazdy pojazdów nienormatywnych

DTGMi£

01-10-09

70

148.

P00132

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 71  G³ówny Inspektorat Kolejnictwa

DTGMi£

01-06-13

149.

P00134

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 26  £¹cznoæ

DTGMi£

01-06-13

150.

P00135

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 21 -Gospodarka morska

DTGMi£

01-06-13

151.

P00135

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 39  Transport

DTGMi£

01-06-13

152.

P99082

Udostêpnianie przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej sk³adników
maj¹tkowych podmiotom niepublicznym

DZiKF

01-01-31

71

153.

P00136

Realizacja zadañ z zakresu kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y
w warunkach reformy systemu owiaty

DZiKF

01-10-15

72

154.

P00137

Zawieranie i realizacja przez samodzielne zak³ady opieki zdrowotnej
umów o wykonywanie wiadczeñ zdrowotnych
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

DZiKF

01-07-09

73

155.

P00138

Promocja Polski zagranic¹ w dziedzinie turystyki i wypoczynku

DZiKF

01-07-17

74

156.

P00139

Bie¿¹cy nadzór sanitarny sprawowany przez Inspekcjê Sanitarn¹,
w warunkach reformy administracji publicznej

DZiKF

01-05-16

75

157.

P00141

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu  czêæ 56

DZiKF

01-06-13

158.

P00142

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
przez Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych  czêæ 63

DZiKF

01-06-13

159.

P00143

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej w zakresie kultury fizycznej i sportu  czêæ 25

DZiKF

01-06-13

160.

P00144

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 40 - Turystyka

DZiKF

01-06-13

161.

P00145

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. czêæ 46 - Zdrowie

DZiKF

01-06-13

162.

S00010

Gospodarowanie przez wybrane jednostki spoza sektora finansów
publicznych rodkami publicznymi przyznanymi przez Urz¹d Kultury
Fizycznej i Sportu na zadania zlecone

DZiKF

01-04-02

76

DZiKF

163.

D01502

Gospodarowanie przez Kasy Chorych i Krajowy Zwi¹zek Kas Chorych
rodkami na wynagrodzenia w 2000 r.

01-10-04

77

164.

P00146

Wykonywanie kompetencji organów samorz¹du lokalnego wobec Policji,
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej
Del. Bia³ystok

01-03-16

78

165.

P00147

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku
w czêci 85/20  województwo podlaskie

Del. Bia³ystok

01-06-13

166.

P01141

Udzielanie pomocy na usamodzielnienie wychowanków placówek
opiekuñczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych zak³adów
dla nieletnich oraz rodzin zastêpczych

Del. Bia³ystok

01-10-29

79
80

167.

P99063

Dysponowanie maj¹tkiem komunalnym przez gminy

Del. Bydgoszcz 01-04-19

168.

P00149

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w cz.85/04 województwo kujawsko-pomorskie

Del. Bydgoszcz 01-06-13

169.

P00150

Wykorzystanie rodków gminnych funduszów ochrony rodowiska
i gospodarki wodnej

Del. Gdañsk

01-05-22

170.

P00152

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/22  województwo pomorskie

Del. Gdañsk

01-06-13

171.

P00153

Koszty prowadzenia publicznej gospodarki wodno-ciekowej

Del. Katowice

01-08-24

172.

P00154

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/24  województwo l¹skie

Del. Katowice

01-06-13

173.

P99066

Realizacja ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest

Del. Kielce

01-02-02

174.

P00155

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
przez Wojewodê wiêtokrzyskiego czêæ 85/26

Del. Kielce

01-06-13

175.

P00156

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w cz.85/12  województwo ma³opolskie

Del. Kraków

01-06-13

176.

P00157

Wykorzystanie przez PKO BP i spó³dzielnie mieszkaniowe rodków
bud¿etowych przeznaczanych w latach 1996-1999 na pomoc pañstwa
w sp³acie kredytów mieszkaniowych

Del. Lublin

01-04-10

81

82

83

84

%

&

1

2

3

4

5

177.

P00158

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/06  województwo lubelskie

Del. Lublin

01-06-13

178.

P00159

Realizacja przepisów ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych

Del. £ód

01-06-21

179.

P00160

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/10  województwo ³ódzkie

Del. £ód

01-06-13

180.

P00161

Egzekwowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z dzier¿awy oraz sprzeda¿y
nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

Del. Olsztyn

01-06-27

181.

P00162

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/28  województwo warmiñsko-mazurskie

Del. Olsztyn

01-06-13

182.

P99069

Realizacja zadañ przez S³u¿bê Ochrony Zabytków oraz Agencjê
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa w zakresie ochrony zabytków
przejêtych do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

Del. Opole

01-03-13

183.

P00163

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r. w czêci 85/16
województwo opolskie

Del. Opole

01-06-13

184.

P00164

Stosowanie ulg podatkowych przez organy gmin oraz skutecznoæ
egzekwowania zaleg³oci podatkowych w latach 1999  2000
(I pó³rocze)

Del. Poznañ

02-03-20

88

185.

P00166

Prawid³owoæ wykorzystania przez gminy rodków publicznych
na zadania w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi

Del. Poznañ

01-04-02

89

186.

P00167

Udzielanie zamówieñ publicznych przez powiaty (ziemskie i grodzkie)
oraz podleg³e im jednostki organizacyjne
w latach 1999-2000 (I pó³rocze)

Del. Poznañ

02-02-06

90

187.

P00168

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku
w czêci 85/30  województwo wielkopolskie

Del. Poznañ

01-06-13

188.

P00169

Realizacja zadañ w 2000 r. w zakresie pomocy spo³ecznej
w warunkach reformy administracji publicznej

Del. Rzeszów

01-11-28

189.

P00170

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/12  województwo podkarpackie

Del. Rzeszów

01-06-13

190.

P01164

Realizacja inwestycji wieloletniej pn. Rozbudowa
i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu

Del. Rzeszów

01-06-13

92

191.

P00171

Realizacja zadañ administracji rz¹dowej
w zakresie rybo³ówstwa morskiego

Del. Szczecin

01-05-11

93

192.

P00172

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 roku
przez Wojewodê Zachodniopomorskiego  cz. 85/32

Del. Szczecin

01-06-13

193.

P00174

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/14  województwo mazowieckie

Del. Warszawa 01-06-13

194.

P01170

Dzia³alnoæ s³u¿b weterynaryjnych i administracji samorz¹dowej
w zakresie przeciwdzia³ania i zwalczania wcieklizny
w latach 1999-2000 oraz I kwartale 2001 roku

Del. Warszawa 01-11-20

94

195.

P00175

Prawid³owoæ dop³at do leków dla uprawnionych
w województwie dolnol¹skim

Del. Wroc³aw

01-05-28

95

196.

P00176

Efektywnoæ wykorzystania nak³adów poniesionych na oczyszczalnie
cieków w latach 1990 - 1999 na terenie Dolnego l¹ska

Del. Wroc³aw

01-07-31

96

197.

P00177

Funkcjonowanie stra¿y gminnych (miejskich)

Del. Wroc³aw

01-07-31

97

198.

P00178

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/02 województwo dolnol¹skie

Del. Wroc³aw

01-06-13

199.

P01174

Dzia³alnoæ organów administracji publicznej w zakresie za³atwiania
spraw zwi¹zanych z budow¹ stawów rybnych
w latach 1999-2001 (I pó³rocze)

Del. Wroc³aw

02-02-05

98
99

200.

P00179

Dzia³alnoæ towarzystw budownictwa spo³ecznego

Del. Zielona Góra 01-07-31

201.

P00180

Wykonanie bud¿etu pañstwa w 2000 r.
w czêci 85/08  województwo lubuskie

Del. Zielona Góra 01-06-13

6

85

86

87

91

DAiIE

Departament Administracji i Integracji Europejskiej

DBP

Departament Bud¿etu Pañstwa

DENiK

Departament Edukacji, Nauki i Kultury

DFiB

Departament Finansów i Bankowoci

DG

Departament Gospodarki

DGSPiP

Departament Gospodarki, Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

DKD

Departament Kontroli Doranych

DKiST

Departament Komunikacji i Systemów Transportowych

DNOiDN

Departament Nauki, Owiaty i Dziedzictwa Narodowego

DO

Departament Ochrony rodowiska

DONiBP

Departament Obrony Narodowej i Bezpieczeñstwa Pañstwa

DPiSS

Departament Pracy i Spraw Socjalnych

DPSSiZ

Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

DRiG¯

Departament Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej

DSK

Departament Strategii Kontrolnej

DSPiP

Departament Skarbu Pañstwa i Prywatyzacji

DRiZP

Departament rodowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

DTGMi£

Departament Transportu Gospodarki Morskiej i £¹cznoci

DZiKF

Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej

'
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Wykaz informacji o wynikach kontroli wys³anych
do organów szczebla wojewódzkiego
w 2001 r.

Lp.
1

Numer
kontroli
2

Tytu³ kontroli
3

1

I00007

Dzia³alnoæ zarz¹dów gmin Czeremcha, Gródek i Kunica
w zakresie udzielania zezwoleñ na organizacjê zbiórek publicznych

2

K01002

Organizacja poboru nale¿noci bud¿etowych z tytu³u nak³adania
grzywien w drodze mandatów

3

S00013

Gospodarka finansowej Przedsiêbiorstwa Pañstwowego
FS HOLDING Korporacja Finansowo-Przemys³owa
w Lublinie w 2000 r.

4

K01002

5

P01157

6

K01001

Jedn.
organizacyjna
4

Data
wysy³ki
6

Wojewoda
Podlaski

01-07-20

Del. Kielce

Wojewoda
wiêtokrzyski

01-07-27

Del. Lublin

Wojewoda
Lubelski

01-06-21

Wykonanie wniosków pokontrolnych
w zakresie nadzoru administracji publicznej nad realizacj¹
budownictwa letniskowego

Del. Olsztyn

Wojewoda
Warmiñsko
-Mazurski

01-10-31

Realizacja przez gminy zadañ w zakresie organizacji
dowozu uczniów do szkó³ podstawowych
i gimnazjów w woj. warmiñsko-mazurskim

Del. Olsztyn

Wojewoda
Warmiñsko
-Mazurski

01-10-31

Del. Opole

Wojewoda
Opolski

01-09-28

Del. Poznañ

Wojewoda
Wielkopolski

01-04-19

Del. Poznañ

Wojewoda
Wielkopolski

01-05-05

Del. Warszawa

Wojewoda
Mazowiecki

01-05-15

Dzia³alnoæ administracji publicznej w zakresie budowy,
remontów oraz konserwacji mostów i wiaduktów na drogach
publicznych i realizacja wniosków pokontrolnych z 1996 r.
ze szczególnym uwzglêdnieniem stanu wybranych obiektów
mostowych po powodzi w 1997 r.

7

S01003

Dzia³alnoæ Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach
w zakresie zwalczania ogniska wcieklizny we wsi Sierniki
(gmina Rogono)

8

S00006

Realizacja zadañ w zakresie utrzymania i remontów zasobów
mieszkaniowych Gminy Poznañ w latach 1998-1999 przez Miejskie
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spó³ka z o.o.
w Poznaniu

9

I00017

Wydawanie zezwoleñ przez Zarz¹d Dróg Miejskich w Warszawie
w okresie od 1.01.1999 r. do 30.10.2000 r.

10

K01003

Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przestrzeganie
porz¹dku i czystoci w gminach w województwie lubuskim

Del. Bia³ystok

Adresat
5

Del. Zielona Góra Wojewoda
Lubuski

01-10-30

!
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Tytu³ kontroli

Cel

Syntetyczne
opracowania
dotycz¹ce
kontroli
Zakres

Za³¹cznik nr 3
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Tytu³ kontroli
Dzia³ania administracji
rz¹dowej w zakresie
pozyskiwania
i wykorzystywania
œrodków finansowych
pochodz¹cych z Unii
Europejskiej

Cel

Zakres

Dokonanie oceny wykorzystania rodków z Unii Europejskiej przez organy
administracji rz¹dowej, wdro¿enia
przez administracjê rz¹dow¹ rozwi¹zañ s³u¿¹cych pozyskiwaniu i wykorzystaniu rodków PHARE okrelonych w Nowej Orientacji PHARE,
a tak¿e ocena przygotowania administracji rz¹dowej do pozyskiwania
i wykorzystywania rodków z funduszy przedakcesyjnych - SAPARD
i ISPA.

Kontrol¹ objêto: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo
Finansów, Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo £¹cznoci, Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej, Generalny Inspektorat Celny, Komisjê Papierów Wartociowych
i Gie³d, Urz¹d Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Na podstawie porównania wyników tej i przeprowadzonej w 1998 r. kontroli wykorzystania rodków PHARE, NIK pozytywnie oceni³a zmniejszenie siê redniego
opónienia w realizacji projektów PHARE - z 14 miesiêcy w latach 1990-1997 do 2,9 miesi¹ca w okresie od 1 stycznia
1998 r. do 30 wrzenia 1999 r. Izba pozytywnie oceni³a tak¿e przygotowanie przez ministerstwa i urzêdy centralne oraz
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) projektów PHARE99. Stwierdzono natomiast, ¿e do dnia zakoñczenia
kontroli (tzn. do 30 wrzenia 1999 r.), wiêkszoæ rozwi¹zañ zawartych w Nowej Orientacji PHARE, dotycz¹cych obs³ugi
transferów rodków PHARE98, monitoringu finansowego, monitorowania finansowanych dzia³añ oraz oceny efektów tych
dzia³añ nie zosta³a wdro¿ona przez w³aciwe jednostki.
Pocz¹wszy od 2000 r. do uzyskania cz³onkostwa w Unii Europejskiej (lub do 2006 r.) Polska mo¿e corocznie otrzymaæ 168.700 tys. EURO z funduszu SAPARD i 384.800 tys. EURO z funduszu ISPA. Kontrola NIK wykaza³a, ¿e pod
koniec 1999 r. administracja rz¹dowa nie by³a jednak dostatecznie przygotowana do pozyskiwania i wykorzystania tych
rodków. Znacznym utrudnieniem w przygotowaniach do korzystania z tych funduszy by³o nieopracowanie przez Komisjê
Europejsk¹ aktów wykonawczych do rozporz¹dzeñ Rady Unii Europejskiej dotycz¹cych programów ISPA i SAPARD. Nawi¹zuj¹c do poprzedniej kontroli stwierdzono jednoczenie, i¿ UKIE nie zrealizowa³ wniosku Izby o systematyczn¹ analizê
i ocenê efektów programów Unii Europejskiej, nie opracowa³ i nie wdro¿y³ zasad monitorowania dzia³añ finansowych ze
rodków PHARE. Nale¿y dodaæ, ¿e ¿adna jednostka zarz¹dzaj¹ca projektami PHARE nie zosta³a inkorporowana w struktury administracji publicznej, co stanowi³o dodatkowe utrudnienie dla Ministerstwa Finansów we wdra¿aniu kontroli wewnêtrznej rodków unijnych.
Kontrola w UKIE ujawni³a znaczn¹ przewlek³oæ procedur przystêpowania Polski do programów wspólnotowych. Polska w³¹czy³a siê do trzech programów edukacyjnych po 14 miesi¹cach od wyra¿enia przez Radê Ministrów intencji uczestnictwa naszego kraju w wybranych 12 programach wspólnotowych. W przypadku trzech programów kulturalnych, programu efektywnego wykorzystania energii oraz programu dotycz¹cego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, przyst¹pienie nast¹pi³o po 23 miesi¹cach.
Ustalenia NIK dotycz¹ce przygotowania administracji rz¹dowej do korzystania ze rodków ISPA i SAPARD oraz wdra¿ania Nowej Orientacji PHARE wskaza³y, i¿ istnieje powa¿na groba wyst¹pienia znacznych opónieñ w otrzymywaniu
przez Polskê rodków - po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 koniecznoæ monitorowania przez
MSZ we wspó³pracy z UKIE i Ministerstwem Finansów zmian w funkcjonowaniu funduszy UE dostêpnych dla
krajów cz³onkowskich oraz publikowa-

nia szczegó³owego raportu w sprawie
zasad korzystania z tych funduszy,
 podjêcie ze znacznym wyprzedzeniem dzia³añ maj¹cych na celu ustalenie z Komisj¹ Europejsk¹, jakie rozwi¹zania powinny zostaæ wdro¿one przez
administracjê rz¹dow¹, aby otrzymaæ
rodki z UE niezw³ocznie po przyst¹pieniu,

 opracowanie przez UKIE harmonogramu przygotowañ do korzystania
z tych rodków,
 wdro¿enie systemu monitorowania
dzia³añ finansowanych z funduszy
przedakcesyjnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zadañ
administracji rz¹dowej
w zakresie
dostosowania prawa
polskiego do wymogów
cz³onkostwa w Unii
Europejskiej oraz stan
organizacyjny komórek
odpowiedzialnych
za integracjê
w poszczególnych
resortach

Ocena realizacji przez administracjê
rz¹dow¹ zadañ zwi¹zanych z dostosowywaniem polskiego prawa do
norm obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej oraz przygotowania komórek
odpowiedzialnych w poszczególnych
resortach za integracjê do pe³nienia
swych funkcji.

Kontrol¹ objêto: Kancelariê Prezesa
Rady Ministrów, Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo rodowiska; ponadto drog¹
ankietow¹ zebrano informacje z 43
jednostek, g³ównie administracji rz¹dowej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e dostosowywanie polskiego prawa do norm wspólnotowych przebiega³o w sposób niezadowalaj¹cy. Stan zaawansowania prac zwi¹zanych
z przet³umaczeniem acquis communautaire (dorobku prawnego Wspólnot Europejskich) na jêzyk polski czyni³ ma³o realnym
zweryfikowanie i upowszechnienie tych t³umaczeñ do 1 stycznia 2003 r., kiedy to Polska winna osi¹gn¹æ gotowoæ do cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Przet³umaczenie dorobku prawnego Wspólnot ma kluczowe znaczenie dla osi¹gniêcia owej gotowoci, bowiem w dniu uzyskania cz³onkostwa akty prawa wspólnotowego stan¹ siê ród³em prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce.
Tymczasem, wed³ug stanu na 30 wrzenia 2000 r. w bazie danych UKIE znajdowa³o siê 26% przet³umaczonych wspólnotowych aktów prawnych - sporód oko³o 13,6 tys., jakie nale¿a³o przet³umaczyæ. W Ministerstwie Gospodarki przet³umaczonych
zosta³o nieco ponad 26% z 900 aktów prawa wspólnotowego pozostaj¹cego w jego w³aciwociach, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 35% z oko³o 3,8 tys. aktów, a w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji  niespe³na 29% z 252.
Stwierdzono, ¿e nierzetelnie przygotowane zosta³y dokumenty programowe, stanowi¹ce podstawê prac dostosowawczych: Narodowy program przygotowania do cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz Lista ustaw, których uchwalenie jest niezbêdne w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Projekty obu tych dokumentów, rekomendowane Radzie Ministrów przez KIE w 2000 r., ró¿ni³y siê miêdzy sob¹ zarówno jeli chodzi o zawartoæ, jak i o planowane
terminy zakoñczenia kolejnych etapów prac legislacyjnych.
Brakowa³o systemu kontroli wykonywania przez administracjê rz¹dow¹ dzia³añ dostosowawczych. Opracowania s³u¿¹ce ocenie przebiegu prac legislacyjnych w dziedzinie harmonizacji prawa bazowa³y jedynie na przedk³adanych przez
ministerstwa i urzêdy centralne informacjach i sprawozdaniach, nie by³y natomiast weryfikowane na podstawie dokumentów ród³owych, gdy¿ ani UKIE, ani sekretarz KIE nie mieli niezbêdnych do tego uprawnieñ. Sprawozdania nie by³y
równie¿ weryfikowane przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów, która uprawnienia takie posiada³a.
NIK negatywnie oceni³a praktykê zlecania przez urzêdy opracowania projektów aktów normatywnych podmiotom
zewnêtrznym. Zdaniem Izby, praca ta nale¿y do podstawowych zadañ administracji rz¹dowej i powinna byæ wykonywana
przez jej pracowników.
W 39 jednostkach objêtych kontrol¹ lub badaniami ankietowymi zatrudnionych by³o 762 pracowników zajmuj¹cych siê
sprawami integracji. Sta¿ pracy blisko po³owy przekracza³ 8 lat, znajomoæ jêzyków u¿ywanych w UE deklarowa³o 97%.
Fluktuacja kadr w tej grupie pracowników by³a doæ wysoka. Najwy¿sz¹ odnotowano w UKIE, gdzie w 1998 r. odesz³a
po³owa pracowników merytorycznych, a do 30 czerwca 2000 r.  13%.
Ustalono, ¿e UKIE nie opracowa³ strategii szkoleñ przygotowuj¹cych urzêdników administracji centralnej do pracy
w instytucjach Unii Europejskiej oraz do wspó³pracy z Uni¹ i administracjami pañstw cz³onkowskich. Nie zosta³a równie¿
dokonana analiza, jak¹ liczb¹ pracowników wyspecjalizowanych w sprawach unijnych winna dysponowaæ administracji
publiczna - w chwili przyst¹pienia Polski do Unii.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezw³oczne podjêcie dzia³añ w celu znacznego przyspieszenia prac nad

t³umaczeniem acquis communautaire
oraz weryfikacj¹ i upowszechnieniem
tych t³umaczeñ,
 ustanowienie przez Prezesa Rady
Ministrów systemu kontroli wykonywa-

nia przez administracjê rz¹dow¹ zadañ
dostosowawczych.

!

Tytu³ kontroli
Wykonywanie nadzoru
nad dzia³alnoœci¹
administracyjn¹ s¹dów

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez Ministra Sprawiedliwoci oraz prezesów s¹dów
apelacyjnych i okrêgowych zadañ
nadzorczych nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów, zadañ dotycz¹cych ochrony s¹dów i wyposa¿enia
ich w niezbêdny sprzêt oraz zadañ
zwi¹zanych z przygotowaniem sêdziów do orzekania na podstawie prawa wspólnotowego.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Sprawiedliwoci, 9 s¹dów apelacyjnych, 9
s¹dów okrêgowych i 14 s¹dów rejonowych.

Przygotowanie organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwoci do wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów nie by³o, w ocenie NIK, w pe³ni zadowalaj¹ce. Komórki organizacyjne odpowiedzialne w MS za sprawowanie nadzoru nie posiada³y pe³nej obsady etatowej.
Mia³a w nich miejsce nieustanna fluktuacja kadr, stale zmniesza³a siê liczba sêdziów oddelegowanych do pracy w Ministerstwie i wykonuj¹cych zadania nadzorcze nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów. W rezultacie, Ministerstwo Sprawiedliwoci w ograniczonym stopniu korzysta³o z instrumentu nadzoru - jakim zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Sprawiedliwoci w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ administracyjn¹ s¹dów  s¹ wizytacje i lustracje.
W okresie objêtym kontrol¹ NIK (1996 - I pó³rocze 2000) przeprowadzono jedynie 22 wizytacje i 7 lustracji. Tak sporadyczne korzystanie przez MS z tych instrumentów ogranicza³o, zdaniem NIK, mo¿liwoci uzyskiwania bezporednich i obiektywnych informacji o pracy s¹dów.
Tak¿e prezesi s¹dów apelacyjnych i okrêgowych nie w pe³ni realizowali obowi¹zki zwi¹zane z nadzorem. Zaledwie 2
sporód 20 prezesów s¹dów apelacyjnych i okrêgowych objêtych kontrol¹, wywi¹za³o siê z obowi¹zku przeprowadzenia
wizytacji wszystkich podleg³ych jednostek organizacyjnych ka¿dego s¹du co najmniej raz na trzy lata.
Do 2000 r. zadania zwi¹zane z zapewnieniem bezpieczeñstwa w s¹dach wykonywali przede wszystkim prezesi s¹dów, korzystaj¹cy ze rodków przyznawanych na te cele przez MS. W latach 1996-1999 potrzeby resortu sprawiedliwoci
w zakresie wydatków maj¹tkowych zaspokajane by³y w ok. 27%. Pocz¹wszy od 2000 r. MS podjê³o zdecydowane kroki na
rzecz poprawy bezpieczeñstwa w s¹dach. Do prowadzenia spraw o zwiêkszonym zagro¿eniu bezpieczeñstwa - przede
wszytkim s¹dzenia zorganizowanych grup przestêpczych  wyznaczono 20 s¹dów okrêgowych. Nadto, prezesi s¹dów
zostali zobowi¹zani do opracowania koncepcji przygotowania wydzielonych, zamkniêtych stref bezpieczeñstwa i innych
zabezpieczeñ w budynkach s¹dowych.
Od po³owy 1998 r. MS podjê³o systemowe dzia³ania zwi¹zane z informatyzacj¹ resortu. Utworzone zosta³o Centrum
Ogólnopolskich Rejestrów S¹dowych i Informatyzacji Resortu (CORSiIR), które opracowa³o Koncepcjê informatyzacji resortu, w której informatyzacjê zaprezentowano jako integraln¹ czêæ ogólnej strategii funkcjonowania Ministerstwa. Podjêto analizê potrzeb w zakresie informatyzacji s¹dów i prokuratur, a jesieni¹ 1999 r. CORSiIR rozpoczê³o prace zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania i poprawy stanu infrastruktury jednostek resortu, m.in. do zast¹pienia przestarza³ego sprzêtu i oprogramowania. NIK pozytywnie oceni³a te¿ dzia³ania prezesów kontrolowanych s¹dów w celu zapewnienia odpowiedniego
wyposa¿enia w sprzêt techniczno biurowy.
Izba pozytywnie oceni³a dzia³ania Ministra Sprawiedliwoci w celu podniesienia kwalifikacji pracowników wymiaru
sprawiedliwoci, w tym zmierzaj¹ce do zapewnienia dostêpu do prawa wspólnotowego. MS zorganizowa³o 9 szkoleñ
z zakresu prawa europejskiego dla 2760 sêdziów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 realizowanie w pe³ni zadañ okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad dzia³alnoci¹ admi-

"

nistracyjn¹ s¹dów, zw³aszcza dotycz¹cych wizytacji i lustracji,
 ustalenie zasad wizytowania i lustrowania s¹dów apelacyjnych przez
sêdziów wizytatorów,
 spowodowanie przestrzegania trybu wykonywania nadzoru przez prezesów s¹dów apelacyjnych i okrêgowych,

 doprowadzenie do opracowania
przez MS standardów w zakresie ochrony s¹dów i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia rodków bud¿etowych na ich wdro¿enie,
 kontynuowanie prac nad realizacj¹
przyjêtej koncepcji informatyzacji s¹downictwa.

Tytu³
Tytu³kontroli
kontroli

Cel Cel

I. Dzia³alnoœæ pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego w zakresie inicjowania i koordynowania prac nad przygotowaniem i wdro¿eniem reformy systemu zabezpieczenia spo³ecznego, w szczególnoœci zwi¹zanych z budow¹ kompleksowego
systemu informatycznego (KSI)
w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz informowania
o przebiegu tych prac, w tym
o wystêpuj¹cych zagro¿eniach
w ich realizacji
II. Dzia³alnoœæ Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w zakresie nadzoru nad
pracami zwi¹zanymi z budow¹
kompleksowego systemu informatycznego w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Ocena dzia³alnoci Pe³nomocnika Rz¹du ds. Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego w inicjowaniu i koordynowaniu prac nad
przygotowaniem i wdro¿eniem
reformy; ocena dzia³alnoci Kierownictwa Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej w zakresie
nadzoru nad pracami zwi¹zanymi z budow¹ systemu informatycznego.

Zakres
Zakres
Kontrole przeprowadzono w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a dzia³alnoæ Pe³nomocnika Rz¹du ds. Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego w zakresie inicjowania i koordynowania prac nad
przygotowaniem i wdro¿eniem reformy systemu zabezpieczenia spo³ecznego, zwi¹zanych z budow¹ KSI w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Za niezgodne z prawem Izba uzna³a zaniechania Pe³nomocnika polegaj¹ce na nieprzedstawieniu
Miêdzyresortowemu Zespo³owi ds. Reformy Zabezpieczenia Spo³ecznego projektów aktów wykonawczych do ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, a tak¿e nieopracowanie dla Rady Ministrów informacji o pracy Pe³nomocnika za rok 1997.
Sk³adanie Radzie Ministrów niewystarczaj¹cych informacji o realizacji harmonogramu prac nad reform¹ systemu zabezpieczenia spo³ecznego w zakresie zadañ zwi¹zanych z budow¹ KSI, a tak¿e podjêcie niewystarczaj¹cych dzia³añ
w celu okrelenia terminu wdro¿enia reformy zabezpieczenia spo³ecznego tak, aby umo¿liwiæ poprawne funkcjonowanie
ZUS przy w³aciwym wykorzystaniu niezbêdnych narzêdzi informatycznych podczas jej wdra¿ania  by³o zdaniem NIK,
dzia³aniem nierzetelnym. Za takie¿ samo uznano przyjêcie nieuzasadnionego za³o¿enia, i¿ rozwi¹zania zawarte w projekcie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych mog¹ stanowiæ wystarczaj¹c¹ podstawê dla budowy KSI.
Izba negatywnie oceni³a tak¿e dzia³alnoæ kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w zakresie nadzoru
nad budow¹ Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS. Na tak¹ ocenê wp³ynê³o m.in. nieprzeprowadzanie przez
Ministerstwo stosownych kontroli przebiegu prac nad budow¹ systemu, a tak¿e niedostateczne wykorzystanie opracowanej w grudniu 1997 r. ekspertyzy naukowców z Politechniki Poznañskiej, informuj¹cej o zagro¿eniach natury organizacyjnej i technicznej w budowie KSI, a zw³aszcza niezapoznanie Prezesa Rady Ministrów oraz Rady Ministrów z jej wynikami.
Krytyczne uwagi NIK dotyczy³y równie¿ zbyt pónego opracowywania i wydawania aktów normatywnych przez Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 sprawowanie bie¿¹cego nadzoru
nad ZUS w zakresie budowy KSI, w tym
w szczególnoci terminowoci realiza-

cji poszczególnych zadañ oraz prawid³owoci ponoszonych wydatków,
 przeprowadzenie kontroli ZUS m.in.
w zakresie realizacji zadañ okrelonych
w harmonogramie wykonania wniosków pokontrolnych NIK, zawartych
w wyst¹pieniu pokontrolnym z 10 pa-

dziernika 2000 r. dotycz¹cym kontroli
ZUS pt. Komputeryzacja ZUS w zakresie wyznaczonym w uchwale Kolegium
Najwy¿szej Izby Kontroli z 1 marca
2000 r..

#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ urzêdów
skarbowych w zakresie
egzekucji
i zabezpieczenia
zaleg³oœci podatkowych

Dokonanie oceny funkcjonowania
urzêdów skarbowych w zakresie ci¹gania zaleg³oci podatkowych nale¿nych bud¿etowi pañstwa w trybie egzekucji administracyjnej, a tak¿e zabezpieczenia tych nale¿noci i zaleg³oci.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w Ministerstwie Finansów i 54 urzêdach skarbowych.

NIK krytycznie oceni³a dzia³alnoæ organów skarbowych w zakresie egzekucji i zabezpieczenia zaleg³oci bud¿etowych. W 54 skontrolowanych urzêdach skarbowych
³¹czna kwota zaleg³oci podatkowych wynios³a na koniec 1998 r. 796,1 mln z³, a w 1999 r.  1.013,9 mln z³. Wed³ug stanu
na 30 czerwca 2000 r. w 14 urzêdach skarbowych bez uzasadnionych przyczyn nie podjêto ¿adnych czynnoci windykacyjnych w stosunku do zaleg³oci wymagalnych wynosz¹cych co najmniej 73,6 mln z³. Tylko w 4 urzêdach tytu³y wykonawcze na zaleg³oci podatkowe wystawiane by³y w terminie nie przekraczaj¹cym miesi¹ca od daty p³atnoci lub wys³ania
upomnienia, je¿eli taki obowi¹zek wynika³ z przepisów prawa. Odnotowano te¿ opónienia w ksiêgowaniu nale¿noci
podatkowych na kartach kontowych podatników, co uniemo¿liwia³o sprawn¹ windykacjê nale¿noci.
Urzêdy skarbowe w niedostatecznym zakresie wywi¹zywa³y siê z obowi¹zku wszczynania postêpowañ karnych skarbowych w stosunku do p³atników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy zalegali ze stosownymi wp³atami.
Oprócz 2 urzêdów skarbowych na bie¿¹co prowadz¹cych postêpowania karne skarbowe wobec p³atników zalegaj¹cych
z wp³atami pobranych zaliczek, w pozosta³ych 52 urzêdach czynnoci te obejmowa³y zaledwie kilka (kilkanacie) procent
d³u¿ników, jednak¿e z wy³¹czeniem tych najwiêkszych. Na koniec 1999 r. zaleg³oci p³atników podatku dochodowego
wynios³y 113,1 mln z³, natomiast na koniec czerwca 2000 r.  119,2 mln z³.
Ustalono, ¿e w 8 urzêdach skarbowych, wobec 18 podatników, którzy nie wywi¹zywali siê z terminów p³atnoci roz³o¿onych na raty zaleg³oci podatkowych, bezpodstawnie wstrzymywano prowadzenie egzekucji, wydaj¹c kolejne decyzje
o roz³o¿eniu zaleg³oci na raty, czym naruszono przepisy ustawy  Ordynacja podatkowa, zgodnie z któr¹ urzêdy powinny
wydaæ decyzjê stwierdzaj¹c¹ wyganiêcie decyzji o roz³o¿eniu na raty zaleg³oci podatkowych, w czêci w której d³u¿nik
nie dotrzyma³ terminu p³atnoci rat, za kwota zaleg³oci powinna byæ egzekwowana wraz z nale¿nymi odsetkami.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e urzêdy skarbowe w niedostatecznym stopniu wykorzystywa³y uprawnienia do stosowania, wprowadzonych Ordynacj¹ podatkow¹, nowych zasad zabezpieczania wykonania zobowi¹zañ podatkowych przed
terminem p³atnoci oraz po powstaniu zaleg³oci. Zdaniem NIK, Ministerstwo Finansów nie wykorzysta³o swoich uprawnieñ, zawartych w wytycznych do dzia³alnoci izb i urzêdów skarbowych, dotycz¹cych realizacji polityki finansowej pañstwa, nie wprowadzono jednolitego systemu oddzia³ywania na podleg³e jednostki skarbowe w celu zmniejszenia zaleg³oci podatkowych. Do dnia zakoñczenia kontroli nie zosta³y wdro¿one, wbrew ustaleniu wytycznych na 2000 r., wymierne
wskaniki oceny pracy urzêdów i izb skarbowych oparte na realizacji wp³ywów podatkowych oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci podatkowych, ustalonych dla poszczególnych izb skarbowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zwiêkszenie w urzêdach skarbowych efektywnoci windykacji zaleg³oci podatkowych, zw³aszcza poprzez
bie¿¹ce ewidencjonowanie nale¿noci
podatkowych, skrócenie terminów wystawiania tytu³ów wykonawczych oraz
podejmowanie czynnoci przez dzia³
egzekucyjny urzêdu bezzw³ocznie po
otrzymaniu tytu³u wykonawczego,

$

 podjêcie przez urzêdy skarbowe
dzia³añ dyscyplinuj¹cych wobec p³atników zalegaj¹cych z wp³atami podatku dochodowego od osób fizycznych
poprzez wszczêcie postêpowañ karnych skarbowych,
 ograniczenie wydawania ponownych decyzji o roz³o¿eniu na raty wobec podatników niewywi¹zuj¹cych siê
z p³atnoci rat,
 stosowanie w wiêkszym zakresie
zabezpieczeñ maj¹tkowych, zw³aszcza wobec podatników regularnie za-

legaj¹cych z p³atnoci¹ podatków,
 egzekwowanie zaleceñ zawartych
w corocznych wytycznych do dzia³ania
izb i urzêdów skarbowych, zw³aszcza
w zakresie ograniczenia zaleg³oci poprzez skuteczn¹ egzekucjê i szersze
stosowanie zabezpieczeñ wykonania
zobowi¹zañ podatkowych.

Tytu³ kontroli
Finansowanie ze
œrodków bud¿etu
pañstwa zadañ
zleconych do
wykonania jednostkom
nie zaliczonym do
sektora finansów
publicznych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci dysponentów
rodków bud¿etowych w zakresie
przyznawania, przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji celowych na realizacjê zadañ zleconych
jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, z uwzglêdnieniem sposobu wydatkowania i rozliczenia dotacji.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu, 11 urzêdów
wojewódzkich, 6 kuratoriów owiaty,
5 oddzia³ów s³u¿b ochrony zabytków,
47 jednostek spoza sektora finansów
publicznych, w tym 15 polskich zwi¹zków sportowych.

NIK krytycznie oceni³a system przyznawania, wykorzystywania i rozliczania rodków publicznych na realizacjê zadañ zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Stwierdzone nieprawid³owoci nie mia³y jednak zasadniczego wp³ywu na wykonanie zadañ i wykorzystanie dotacji. Dodaæ nale¿y, ¿e niekorzystny wp³yw na gospodarkê rodkami na zadania zlecone w dziedzinie kultury
i sztuki mia³a niestabilnoæ resortowych regulacji prawnych dotycz¹cych przyznawania dotacji przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które w latach 1999-2000 (I kwarta³) trzykrotnie zmienia³o zasady ich przyznawania.
W 4 urzêdach wojewódzkich nie przestrzegano trybu zlecania zadañ jednostkom spoza sektora finansów publicznych, gdy¿ nie zapewniono im równego dostêpu do informacji o mo¿liwoci skorzystania z dotacji bud¿etowej. Istotn¹
nieprawid³owoci¹, obci¹¿aj¹c¹ dysponentów rodków bud¿etowych, by³o zaniedbywanie obowi¹zku prawid³owego przygotowania umów, na podstawie których zosta³y przyznane dotacje. W umowach m.in. pomijano postanowienia o sposobie
rozliczania dotacji, zasadach zwrotu niewykorzystanej ich czêci, terminie wykonania zadania. Nierzetelnie lub nieterminowo sporz¹dzane sprawozdania z realizacji zadañ zleconych ujawniono w 15 jednostkach. Nierzetelnoæ rozliczeñ wynika³a m.in. z nieprawid³owego prowadzenia ewidencji ksiêgowej oraz dokumentowania wydatków, a tak¿e zaliczania do
wydatków na realizacjê zadañ zleconych kosztów dzia³alnoci statutowej b¹d poniesionych poza okresem umownym.
NIK zwróci³a uwagê, ¿e dysponenci rodków publicznych nie wykonywali tak¿e, w sposób nale¿yty, obowi¹zków nadzoru
i kontroli oraz okresowych ocen przebiegu wykonania zadañ i wykorzystania dotacji. Najczêciej obowi¹zki te sprowadza³y siê do analizy przedk³adanych sprawozdañ i dokumentów ród³owych. Stwierdzono tak¿e przypadki nieprecyzyjnego
okrelenia w umowie zakresu rzeczowego zadania.
Uwagi NIK dotyczy³y sposobu ustalania przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu poziomu kosztów obs³ugi zleconych
zadañ, jak równie¿ braku ich dokumentowania oraz zbiorczego rozliczania. Odnotowano przypadki naruszania przez
polskie zwi¹zki sportowe, okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych, form zasad i trybu postêpowania o udzielenie zamówienia oraz nieprzestrzeganie obowi¹zku prowadzenia odrêbnej ewidencji ksiêgowej rodków uzyskanych od
dysponenta, a tak¿e uzgadniania z nim sposobu wykorzystania dochodów uzyskiwanych w zwi¹zku z zadaniami zleconymi.
Nieprawid³owoci stwierdzono równie¿ w ewidencji ksiêgowej zadañ zwi¹zanych z zakupem i przekazywaniem sprzêtu
sportowego dla uczniowskich klubów sportowych oraz finansowaniem sportowych wakacji dla dzieci i m³odzie¿y. Po³owa
skontrolowanych zwi¹zków sportowych nie prowadzi³a ewidencji zakupionego sprzêtu sportowego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewniæ potencjalnym zleceniobiorcom warunki równego dostêpu do
informacji o mo¿liwoci skorzystania
z dotacji na realizacjê zadañ zleconych,
a tak¿e skuteczne wykonywanie obowi¹zków z zakresu nadzoru,
 zracjonalizowaæ gospodarkê rodkami specjalnymi UKFiS i rodkami
z bud¿etu pañstwa, przeznaczonymi na

finansowanie kosztów obs³ugi zleconych zadañ,
 zmieniæ sposób gospodarowania
rodkami specjalnymi, w czêci przeznaczonej na zakup sprzêtu sportowego dla uczniowskich klubów sportowych i dofinansowywanie sportowych
wakacji.

%

Tytu³ kontroli
Realizacja nale¿noœci
z tytu³u sprzeda¿y
i odp³atngo
udostêpniania
nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa

Cel

Zakres

Ocena dysponowania nieruchomociami Skarbu Pañstwa przez starostów, windykacji nale¿noci oraz terminowoci odprowadzania uzyskanych dochodów na rachunek urzêdów
wojewódzkich.

Kontrol¹ objêto 48 powiatów, w tym
37 starostw powiatowych i 11 miast
na prawach powiatu oraz 16 urzêdów
wojewódzkich.

W wyniku przeprowadzonych badañ Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a liczne nieprawid³owoci w realizacji zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej, okrelonych w ustawie o gospodarce nieruchomociami. Izba negatywnie oceni³a dzia³ania windykacyjne prowadzone przez
starostwa w celu dochodzenia nale¿noci bud¿etowych z tytu³u gospodarowania nieruchomociami Skarbu Pañstwa.
Skontrolowane starostwa powiatowe w wielu przypadkach nie podejmowa³y dzia³añ zmierzaj¹cych do wyegzekwowania
nale¿noci lub wszczyna³y je z wielomiesiêcznym opónieniem. Nie by³y naliczane i egzekwowane odsetki za zw³okê. Nie
dochodzono te¿ nale¿noci pochodz¹cych z okresu wczeniejszego, kiedy to za ich windykacjê odpowiedzialne by³y urzêdy rejonowe. Inne stwierdzone nieprawid³owoci, to nieaktualizowanie stawek za korzystanie z nieruchomoci Skarbu
Pañstwa, nieterminowe odprowadzanie pozyskanych dochodów do bud¿etów wojewodów, niew³aciwe prowadzenie rejestru nieruchomoci Skarbu Pañstwa, ewidencji u¿ytkowników i nale¿nych op³at, a tak¿e nierzetelne planowanie wp³ywów z tego tytu³u oraz podawanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o uzyskanych dochodach.
O rozmiarach nieprawid³owoci w dzia³alnoci starostów wiadczyæ mog¹ efekty finansowe kontroli. Uszczuplenia
dochodów bud¿etowych i inne nieprawid³owoci finansowe zosta³y ujawnione w 41 starostwach, tj. w 85% skontrolowanych powiatów. Uszczuplenia te, na ³¹czn¹ kwotê 36.096,9 tys. z³, by³y przede wszystkim rezultatem nienaliczania op³at za
korzystanie z nieruchomoci Skarbu Pañstwa, opónieñ w dzia³aniach windykacyjnych, niedochodzenia nale¿noci na
drodze s¹dowej, a tak¿e dopuszczenia do przedawnienia roszczeñ. Na inne nieprawid³owoci finansowe sk³ada³y siê
g³ównie nienale¿nie naliczone kwoty pozostawiane w powiatach i nie odprowadzane do bud¿etów wojewody, nienaliczone lub zani¿one odsetki oraz nale¿noci niewykazane w sprawozdaniach Rb-27.
Z ustaleñ kontroli przeprowadzonych w 16 województwach wynika³o z kolei, ¿e wojewodowie nie dysponowali rzetelnymi i pe³nymi informacjami na temat nieruchomoci Skarbu Pañstwa znajduj¹cych siê na terenie województwa, ani
stosowanych przez starostów form udostêpniania tych nieruchomoci. Urzêdy wojewódzkie nie posiada³y równie¿ danych
dotycz¹cych nale¿nych z tego tytu³u op³at, co utrudnia³o planowanie dochodów i uniemo¿liwia³o sporz¹dzanie zgodnych
ze stanem faktycznym sprawozdañ z wykonania bud¿etu pañstwa.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, dzia³ania kontrolne i nadzór urzêdów wojewódzkich nad pozyskiwaniem i odprowadzaniem przez starostwa dochodów bud¿etowych z tytu³u sprzeda¿y i odp³atnego udostêpniania nieruchomoci Skarbu Pañstwa by³y niewystarczaj¹ce i ma³o skuteczne. Poza nielicznymi wyj¹tkami, urzêdy wojewódzkie w ogóle nie kontrolowa³y starostw powiatowych w omawianym zakresie, b¹d kontrolowa³y je tylko sporadycznie. Dzia³ania nadzorcze czêstokroæ ogranicza³y siê jedynie do wys³ania pism dyscyplinuj¹cych. Przypominano w nich o obowi¹zku okresowego informowania urzêdów wojewódzkich o realizacji zadañ i terminowego odprowadzania dochodów, ale nie egzekwowano tych
powinnoci. Brak odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony urzêdów wojewódzkich przyczyni³ siê m.in. do powstawania
i narastania zaleg³oci w dochodach bud¿etu pañstwa. O ile na koniec 1999 r. z tytu³u udostêpnienia nieruchomoci Skarbu Pañstwa 10 wojewodów wykaza³o istnienie zaleg³oci na ³¹czn¹ kwotê 52.705,5 tys. z³, to 30 czerwca 2000 r. w tych
samych 10 województwach zaleg³oci przekroczy³y 74 mln z³. Nale¿y dodaæ, ¿e w 6 województwach nie wykazano zaleg³oci, pomimo posiadania stosownych informacji uzyskanych ze starostw powiatowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 poprawa terminowoci i skutecznoci windykacji, stosowanie w³aciwych
form egzekucyjnych,

&

 uzupe³nienie i aktualizowanie posiadanej ewidencji nieruchomoci,
 aktualizacja op³at z tytu³u korzystania z nieruchomoci Skarbu Pañstwa,
 wzmo¿enie przez wojewodów kontroli i nadzoru nad dzia³alnoci¹ windykacyjn¹ starostw.

Tytu³ kontroli
Organizacja
i funkcjonowanie
administracji rz¹dowej
w dziedzinie kultury

Cel

Zakres

Ocena dostosowania struktury i organizacji administracji rz¹dowej do nowych
kompetencji, zmienionych od 1 stycznia 1999 r. - w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa, zapewnienia warunków
finansowych i prawnych do prowadzenia dzia³alnoci twórczej, upowszechniania kultury, wykonywania ustawowych zadañ i przestrzegania obowi¹zuj¹cych procedur, w szczególnoci w zakresie postêpowania administracyjnego.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do padziernika 1999 r.  Ministerstwo Kultury i Sztuki), w Urzêdzie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz w Biurze Komitetu Kinematografii.

Zdaniem NIK, administracja rz¹dowa w dziedzinie kultury nie zapewni³a warunków
prawnych do prowadzenia dzia³alnoci kulturalnej i ochrony dziedzictwa narodowego. Do koñca listopada 2000 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wyda³ 17 aktów wykonawczych do 4
ustaw. Nie poda³ te¿ do publicznej wiadomoci wykazu muzeów rejestrowanych, mimo ¿e taki obowi¹zek wynika³
z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, a tak¿e nie og³osi³ jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 padziernika
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej  do czego by³ zobowi¹zany w zwi¹zku z reform¹ ustrojow¹ pañstwa.
Nadmiernemu wyd³u¿eniu uleg³y równie¿ prace nad opracowaniem i wprowadzeniem w ¿ycie nowej ustawy o ochronie zabytków, porz¹dkuj¹cej stan prawny oraz zasady organizacji i finansowania tej dziedziny dzia³alnoci kulturalnej.
Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury nie da³a Generalnemu Konserwatorowi
Zabytków uprawnieñ w zakresie programowania i nadzorowania dzia³alnoci instytucji kultury funkcjonuj¹cych w dziedzinie ochrony zabytków.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e Urz¹d Generanego Konserwatora Zabytków nie wykonywa³ w pe³ni i terminowo zadañ Generalnego Konserwatora Zabytków dotycz¹cych wydawania decyzji i postanowieñ administracyjnych w pierwszej i drugiej instancji. Sporód 861 spraw objêtych kontrol¹, jedynie 164 zosta³y za³atwione w terminie ustawowym (do 2 miesiêcy), 61 spraw
nie za³atwiono mimo up³ywu terminu okrelonego w k.p.a. Pozosta³e orzeczenia administracyjne zosta³y wydane ze znacznym
opónieniem, w skrajnych przypadkach siêgaj¹cych nawet powy¿ej 3 lat od daty wszczêcia postêpowania.
Izba zwróci³a tak¿e uwagê, ¿e trwaj¹ce od 8 lat prace nad przygotowaniem projektu ustawy o kinematografii nie
zakoñczy³y siê dotychczas jego skierowaniem do Sejmu. Konsekwencj¹ takiego stanu by³ m.in. fakt, ¿e zasady dotowania
produkcji filmowej ze rodków bud¿etowych nie zosta³y okrelone ustawowo i nie ma podstaw prawnych stosowanej przez
Komitet Kinematografii praktyki finansowania niektórych zadañ w trybie dotacji.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e nie by³o jednolitej procedury przyznawania rodków bud¿etowych na finansowanie produkcji
filmowej. Praktyka podejmowania decyzji o dofinansowaniu produkcji filmów, nieuregulowana ¿adnym aktem prawnym, dopuszcza³a znaczn¹ dowolnoæ w dysponowaniu tymi rodkami, umo¿liwia³a preferowanie wybranych twórców i producentów filmowych (tak¿e zagranicznych) oraz pozostawia³a poza kontrol¹ decyzje Przewodnicz¹cego Komitetu Kinematografii, który decydowa³ o dofinansowaniu konkretnego projektu po zasiêgniêciu opinii ekspertów. Ich opinia nie by³a jednak wi¹¿¹ca dla dysponenta rodków. Przewodnicz¹cy podejmowa³ tak¿e decyzje o dofinansowaniu produkcji filmów, których projekty nie zosta³y
przedstawione do oceny ekspertów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 usuniêcie przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ra¿¹cych
opónieñ w wydawaniu aktów wykonawczych do ustaw,
 spowodowanie przez Prezesa Rady
Ministrów zakoñczenia prac nad pro-

jektem ustawy o ochronie zabytków,
precyzuj¹cej kompetencje Generalnego Konserwatora Zabytków w zakresie
kierowania S³u¿b¹ Ochrony Zabytków
oraz merytorycznego nadzoru nad jej
dzia³alnoci¹,
 usuniêcie przez Generalnego Konserwatora Zabytków opónieñ w wydawaniu orzeczeñ administracyjnych,
 spowodowanie przez Prezesa Rady

Ministrów sfinalizowania prac nad projektem nowej ustawy o kinematografii,
okrelaj¹cej m.in. zasady produkcji filmowej ze rodków bud¿etowych.

'

Tytu³ kontroli
Stan zabezpieczenia
i warunki
przechowywania
narodowego zasobu
bibliotecznego

Cel

Zakres

Ocena organizacji narodowego zasobu bibliotecznego, warunków gromadzenia i stanu zachowania najcenniejszych publikowanych i rêkopimiennych dokumentów bibliotecznych,
sposobu ochrony materia³ów bibliotecznych przed zniszczeniem i kradzie¿¹, prawid³owoci prowadzenia
dokumentacji zasobu.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz 29
sporód 55 bibliotek wymienionych
w rozporz¹dzeniu Ministra Kultury
i Sztuki w sprawie ustalenia wykazu
bibliotek, których zbiory tworz¹ narodowy zasób biblioteczny, okrelenia
organizacji tego zasobu oraz zasad
i zakresu jego szczególnej ochrony.

W art. 6 ust. 3 ustawy o bibliotekach, Minister Kultury i Sztuki zobowi¹zany zosta³
do ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworz¹ narodowy zasób biblioteczny.
Wydane przez niego rozporz¹dzenie wymienia 55 bibliotek, których ksiêgozbiory tworz¹ ten zasób, nie precyzuje jednak,
zbiory których placówek nale¿¹ do zasobu w ca³oci, a których tylko w czêci. Z ustaleñ Izby wynika, ¿e narodowy zasób
biblioteczny praktycznie nie zosta³ utworzony i nie funkcjonuje jako konkretny zbiór materia³ów bibliotecznych o wyj¹tkowej wartoci i znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Sporód objêtych kontrol¹ jednostek tylko w dwóch (Centralna
Biblioteka Wojskowa i Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie) stwierdzono zaawansowanie prac przy okreleniu
zbiorów kwalifikuj¹cych siê do narodowego zasobu, w szeciu - podjêto wstêpne dzia³ania w tym kierunku, natomiast
w 20 placówkach - nie okrelono, które zbiory powinny nale¿eæ do zasobu i nie wszczêto w tej sprawie ¿adnych dzia³añ.
Sporód objêtych kontrol¹ bibliotek w 18 wyst¹pi³y zaniedbania dotycz¹ce zabezpieczenia zbiorów przed w³amaniem
i kradzie¿¹. Cenne zbiory by³y przechowywane w pomieszczeniach bez krat, zamykane na zamki nie maj¹ce odpowiednich atestów, w drewnianych, czêsto przeszklonych szafach, z których czêæ nie mia³a zamkniêæ. Elektroniczne systemy
antyw³amaniowe, w pe³nym lub ograniczonym zakresie, zainstalowano w 22 bibliotekach, z tym ¿e w 15 z nich stwierdzono nieprawid³owoci w zakresie zaprojektowania, instalacji lub funkcjonowania tych systemów np. w Bibliotece Publicznej
m.st. Warszawy system w³amania i napadu by³ niesprawny. Tylko trzy biblioteki, sporód 15 ujêtych w ewidencji obiektów
podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie, posiada³y uzgodniony z policj¹ plan ochrony. Jedynie trzy najwiêksze polskie biblioteki, posiadaj¹ce najcenniejsze zbiory, które wed³ug za³o¿eñ mia³y stanowiæ podstawê narodowego zasobu bibliotecznego  Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Jagielloñska w Krakowie i Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu posiada³y zabezpieczenia techniczne na dobrym poziomie.
Oprócz pomieszczeñ klimatyzowanych zbiory przechowywano tak¿e w miejscach, w których starodrukom zagra¿a³y
zanieczyszczenia komunikacyjne, wody opadowe, zagrzybione ciany, stare i podatne na awarie instalacje wodne. W 11
bibliotekach warunki klimatyczne by³y niestabilne i odbiega³y od optymalnych, w 13 placówkach nie dokonywano pomiaru
temperatury i wilgotnoci powietrza z powodu braku lub niesprawnoci urz¹dzeñ. Uchybienia w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej wyst¹pi³y w 15 bibliotekach, jakkolwiek nie mia³y one istotnego znaczenia dla bezpieczeñstwa zbiorów. Sporód bibliotek, których zbiory w ca³oci lub w czêci nale¿¹ do narodowego zasobu bibliotecznego, 16 posiada³o pracownie konserwatorskie, a 30  pracownie introligatorskie, jednak potrzeby bibliotek na konserwacje materia³ów bibliotecznych znacznie przekracza³y ich mo¿liwoci wykonawcze. Brakowa³o te¿ rodków finansowych na zlecanie kosztownych
us³ug w pracowniach prywatnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 precyzyjnie okreliæ definicjê narodowego zasobu bibliotecznego, jego
zakres i sposób organizacji oraz ród³a finansowania zadañ zwi¹zanych
z jego utworzeniem,
 okreliæ szczególne zasady zabezpieczenia i kontroli zbiorów nale¿¹cych
do zasobu,



 podnosiæ poziom techniczny zabezpieczeñ antyw³amaniowych i przeciwpo¿arowych,
 poprawiæ warunki przechowywania
zbiorów,
 rozszerzyæ zakres prac konserwatorskich i proces utrwalania zbiorów na
trwa³ych nonikach.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Organizacja
i finansowanie badañ
naukowych
realizowanych w formie
projektów badawczych
w³asnych (tzw. grantów)

Ocena funkcjonowania projektów badawczych w³asnych jako wyodrêbnionej formy organizacji i finansowania
badañ naukowych oraz prawid³owoci wykorzystania przeznaczonych na
nie rodków.

Skontrolowano 32 jednostki, w tym 16
szkó³ wy¿szych, 9 jednostek badawczo-rozwojowych, 3 podmioty gospodarcze, placówkê naukow¹ Polskiej
Akademii Nauk, fundacjê, towarzystwo naukowe oraz Urz¹d Komitetu
Badañ Naukowych.

Najwy¿sza Izba Kontroli krytycznie oceni³a dotychczasowy system finansowania
i rozliczania projektów badawczych w³asnych. W postêpowaniu z wnioskami, a nastêpnie z projektami, nagminnie nie przestrzegano uchwa³ Komitetu Badañ Naukowych, reguluj¹cych kryteria i tryb przyznawania rodków na ten cel z bud¿etu pañstwa. W konsekwencji nie by³y tak¿e przestrzegane i egzekwowane przez
KBN przepisy umów zawieranych z kierownikami projektów oraz jednostkami, w których projekty te by³y realizowane. Tak
wiêc Urz¹d KBN nie egzekwowa³ terminów przekazywania raportów koñcowych o realizacji projektów badawczych i rozliczania rodków przekazanych na ich wykonanie, a opónienia w poszczególnych przypadkach siêga³y nawet kilku lat.
Ten¿e Urz¹d nie wyegzekwowa³ zwrotu 19.159 tys. z³ wykorzystanych niezgodnie z postanowieniami zawartych umów.
Umorzenia nale¿noci bud¿etowych w kwocie 12.895 tys. z³ dokonano w oparciu o pozbawione podstaw prawnych uchwa³y
zespo³ów KBN o odst¹pieniu od ¿¹dania zwrotu rodków.
Kierownicy projektów badawczych nagminnie dokonywali zmian w harmonogramach wykonania badañ oraz kosztorysach realizacji projektów, bez wymaganej w takich przypadkach zmiany umowy zawartej z KBN. Te samowolne zmiany
by³y nastêpnie sankcjonowane przez zespo³y KBN.
Jak ustalono, 80 kierowników projektów badawczych w latach 1995-2000 kierowa³o równoczenie wiêcej ni¿ jednym
projektem, a poszczególne osoby  nawet czterema projektami. Sporód 64 cz³onków zespo³ów przyznaj¹cych w okresie
III kadencji KBN (lata 1997-2000) rodki na finansowanie grantów, 42 by³o kierownikami b¹d wykonawcami kilku realizowanych w tym czasie projektów badawczych. Ponadto niektórzy cz³onkowie zespo³ów brali udzia³ w posiedzeniach, na
których oceniano wykonanie realizowanych przez nich projektów i podejmowano uchwa³y o odst¹pieniu od ¿¹dania zwrotu rodków wykorzystanych niezgodnie z postanowieniami umów zawartych z KBN.
Stwierdzono, ¿e obs³uga merytoryczna kilkudziesiêciu tysiêcy wniosków o wykonanie projektów, recenzowanie wniosków i raportów koñcowych oraz monitorowanie realizacji projektów odbywaj¹ce siê w 69 sekcjach specjalistycznych i 12
zespo³ach KBN, w znacznej czêci w oparciu o dokumentacjê papierow¹, nie zapewnia³y sprawnego i w³aciwego wyboru
projektów do finansowania, a tak¿e efektywnego nadzoru nad ich realizacj¹. Stan taki by³ w znacznej mierze wynikiem
braku zintegrowanego informatycznego systemu obs³ugi merytorycznej wniosków, decyzji i umów o finansowanie projektów badawczych, systemu monitorowania realizacji projektów, a tak¿e zintegrowanych informatycznych baz danych o ich
wynikach. Prace maj¹ce na celu zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie kompleksowego systemu aplikacji komputerowej dla obs³ugi dzia³alnoci KBN, pomimo up³ywu ponad 9 lat od ich podjêcia, nie zosta³y dotychczas zakoñczone.
Dzia³ania podjête przez KBN w celu dokonania zmian kryteriów i trybu przyznawania rodków na finansowanie projektów badawczych, w ocenie NIK, okaza³y siê niewystarczaj¹ce, a kontrola ujawni³a wystêpowanie wielu nieprawid³owoci, maj¹cych swoje ród³o m.in. w braku odpowiednich unormowañ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie prac nad wydaniem
przez Przewodnicz¹cego KBN rozporz¹dzeñ okrelaj¹cych kryteria i tryb
przyznawania oraz rozliczania rodków
finansowych przewidzianych w bud¿ecie pañstwa na naukê, a tak¿e sposób
wykonywania nadzoru i kontroli reali-

zacji zadañ finansowanych lub dofinansowywanych z tych rodków,
 wprowadzenie zakazu wzajemnego
recenzowania wniosków o realizacjê
projektów i raportów koñcowych z ich
realizacji przez poszczególnych kierowników i wykonawców projektów badawczych,
 sfinalizowanie prac nad opracowaniem zintegrowanego informatycznego
systemu obs³ugi merytorycznej wnio-

sków, decyzji i umów o finansowanie
projektów badawczych, a tak¿e systemu monitorowania realizacji tych projektów.



Tytu³ kontroli
Kszta³cenie nauczycieli
w pañstwowych
szko³ach wy¿szych

Cel

Zakres

Ocena organizacji i warunków kszta³cenia nauczycieli w pañstwowych
szko³ach wy¿szych oraz dostosowania tego kszta³cenia do wymagañ
okrelonych przez Radê G³ówn¹
Szkolnictwa Wy¿szego.

Kontrol¹ objêto 15 jednostek: 14
uczelni (7 uniwersytetów, 6 uczelni
pedagogicznych i 1 politechnikê) oraz
Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W sytuacji autonomii wy¿szych uczelni, zw³aszcza w sferze planów i programów
studiów, dzia³ania Ministra Edukacji Narodowej zwi¹zane z kszta³ceniem nauczycieli ocenione zosta³y przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli jako niewystarczaj¹ce i ma³o skuteczne. Minister Edukacji Narodowej nie prowadzi³ równie¿ odpowiednich dzia³añ w celu eliminowania stwierdzonych mankamentów w kszta³ceniu nauczycieli, a tak¿e dostosowania tego kszta³cenia do potrzeb reformowanej owiaty.
Do koñca 2000 r. nie zosta³y spe³nione dwa z szeciu podstawowych warunków okrelonych w 1998 r. przez MEN
jako konieczne do wdro¿enia reformy kszta³cenia nauczycieli: nie zakoñczono prac nad standardami przygotowania pedagogicznego i standardami kszta³cenia nauczycieli oraz nie wypracowano jednolitej formu³y akredytacji kszta³cenia nauczycieli, realizowanego obecnie w trzech ró¿nych systemach. Minister nie ¿¹da³ tak¿e od podleg³ych uczelni wype³nienia
ustawowego obowi¹zku powiadamiania o uchwaleniu lub zmianach planów studiów na poszczególnych kierunkach studiów, w tym na kierunkach kszta³c¹cych nauczycieli.
Stwierdzono, ¿e czwartej czêci studentów przygotowywanych do pracy nauczycielskiej, a 2/3 studentów zaocznych,
uczelnie nierzetelnie oferowa³y tak¹ liczbê godzin przygotowania pedagogicznego, która nie uprawnia³a ich do podjêcia
pracy w zawodzie nauczycielskim. Ponadto plany studiów, zw³aszcza zaocznych, nie spe³nia³y najczêciej okrelonych
przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego dodatkowych wymagañ programowych w zakresie przygotowania zawodowego dla kierunków kszta³c¹cych nauczycieli, w szczególnoci dotycz¹cych minimum godzinowego dla bloku przedmiotów
psychologicznych i pedagogicznych oraz przedmiotów uzupe³niaj¹cych. Plany dydaktyczne odp³atnych studiów zaocznych z regu³y ra¿¹co odbiega³y od minimalnych wymagañ programowych dla poszczególnych kierunków studiów. W wiêkszoci skontrolowanych uczelni, w planach studiów zaocznych obci¹¿enie godzinowe ograniczano do ok. 1/3 wymiaru
zajêæ przyjmowanego w planach analogicznych studiów dziennych. Tak wiêc uczelnie traktowa³y stosunkowo popularne
studia zaoczne przygotowuj¹ce do zawodu nauczycielskiego przede wszystkim jako ród³o przychodów, nie dbaj¹c nale¿ycie o dostosowanie planów tych studiów do obowi¹zuj¹cych wymogów.
Pomimo negatywnego stanowiska Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, prawie po³owa potencjalnych nauczycieli kszta³cona by³a na odp³atnych studiach zaocznych. W 3 skontrolowanych uczelniach, na studiach dziennych kszta³cono mniej ni¿
po³owê studentów, choæ winny one stanowiæ podstawow¹ formê studiowania. Tendencja do rozbudowywania p³atnych studiów
kszta³cenia nauczycieli nie by³a hamowana nawet niedostatkami w zatrudnieniu i kwalifikacjach akademickiej kadry nauczaj¹cej. Znacz¹ca czêæ tej kadry podejmowa³a siê wykonywania zajêæ dydaktycznych ponad przewidziany przepisami ustawy
o szkolnictwie wy¿szym limit godzin ponadwymiarowych. W ponad po³owie skontrolowanych uczelni wystêpowa³y trudnoci
w zapewnieniu obsady kadrowej zgodnej z okrelonymi przez Radê kryteriami.
W organizacji praktyk pedagogicznych uczelnie kierowa³y siê przede wszystkim wzglêdami oszczêdnociowymi. Praktyki
ci¹g³e organizowano g³ównie w miejscach sta³ego zamieszkania studentów, najczêciej nie sprawuj¹c nakazanego przepisami nadzoru dydaktyczno-wychowawczego.
Do kszta³cenia przysz³ych nauczycieli uczelnie nie by³y w³aciwie przygotowane pod wzglêdem wyposa¿enia. W po³owie
skontrolowanych uczelni wyposa¿enie w sprzêt informatyczny i multimedialne rodki nauczania by³o niewystarczaj¹ce albo przestarza³e. Kszta³cenie informatyczne nie obejmowa³o prawie 1/3 studentów studiów dziennych i 1/2 przysposabianych do pracy
nauczycielskiej na studiach zaocznych i wieczorowych. Biblioteki ponad po³owy kontrolowanych uczelni nie by³y dostatecznie
zaopatrzone w programy i podrêczniki, którymi winni pos³ugiwaæ siê nauczyciele zreformowanej szko³y podstawowej i gimnazjów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej rozporz¹dzenia



okrelaj¹cego minimalne wymagania
programowe (standardy nauczania)
dla wszystkich kierunków i poziomów studiów,
 wzmocnienia nadzoru Ministra Edu-

kacji Narodowej nad dzia³alnoci¹ dydaktyczn¹ uczelni pañstwowych oraz
utworzenie i wdro¿enie systemu powszechnej akredytacji i oceny jakoci
kszta³cenia.

Tytu³ kontroli
Realizowanie zadañ
statutowych przez
centraln¹ oraz
okrêgowe komisje
egzaminacyjne,
powo³ane w zwi¹zku
z wdro¿eniem reformy
oœwiaty

Cel

Zakres

Ocena stanu przygotowañ do wprowadzenia zewnêtrznego systemu
oceniania wyników kszta³cenia
w szko³ach objêtych reform¹ owiaty.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centraln¹ Komisjê
Egzaminacyjn¹ w Warszawie oraz
wszystkie okrêgowe komisje egzaminacyjne (w Gdañsku, Jaworznie, Krakowie, £odzi, £om¿y, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu).

Reforma systemu owiaty zak³ada³a wprowadzenie od roku szkolnego 2001/2002 ujednoliconych, zewnêtrznych wobec szkó³ egzaminów i sprawdzianów, co zapewnia³oby
porównywalnoæ osi¹gniêæ uczniów i szkó³, umo¿liwiaj¹c zobiektywizowan¹ ocenê jakoci kszta³cenia. Wskazuj¹c na korzyci
wynikaj¹ce z przyjêcia tych rozwi¹zañ, Najwy¿sza Izba Kontroli podkreli³a, ¿e zorganizowanie systemu zewnêtrznych sprawdzianów i egzaminów wymaga³o szczególnej starannoci w okreleniu formalno-prawnych podstaw jego funkcjonowania, przygotowania odpowiednich rozwi¹zañ organizacyjnych oraz zapewnienia niezbêdnych rodków finansowych i warunków materialno-technicznych. Z ustaleñ kontroli wynika jednak¿e, i¿ pope³niono przy tym b³êdy, czêciowo póniej skorygowane, które
rzutowa³y negatywnie na sprawne przygotowanie nowego systemu oceniania i egzaminowania.
Wdra¿anie tego systemu podjêto z opónieniem w stosunku do zak³adanych terminów, g³ównie z powodu braku niektórych
rozwi¹zañ prawnych. Zbyt póne wydanie przez Ministra Edukacji Narodowej rozporz¹dzenia w sprawie warunków oraz sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko³ach publicznych, nie pozwala³o przyj¹æ z odpowiednim wyprzedzeniem procedur przebiegu przysz³ych sprawdzianów i egzaminów, utrudnia³o równie¿ przygotowanie, a nastêpnie prowadzenie szkoleñ dla osób uczestnicz¹cych w ich organizacji, zw³aszcza przewodnicz¹cych szkolnych zespo³ów egzaminacyjnych. Podkrelenia, zdaniem Izby, wymaga natomiast fakt znacznego zaanga¿owania
wszystkich komisji egzaminacyjnych w organizacjê szkoleñ i narad oraz uczestnictwo w konferencjach powiêconych popularyzacji
nowego systemu oceniania zewnêtrznego. Dzia³ania te by³y niewystarczaj¹ce g³ównie z powodu nieokrelenia zadañ centralnej
oraz okrêgowych komisji egzaminacyjnych w tym zakresie oraz ich ograniczonych mo¿liwoci kadrowych i finansowych.
Wa¿nym zadaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej by³o opracowanie projektów standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania przysz³ych sprawdzianów w szko³ach podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
w roku szkolnym 2001/2002. Jednak w przypadku przysz³ych egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, prace nad
projektami standardów wymagañ rozpoczêto zbyt póno, a niektóre z pozosta³ych standardów wesz³y w ¿ycie ju¿ po rozpoczêciu roku szkolnego 2001/2002.
W istniej¹cych uwarunkowaniach kadrowych i organizacyjnych, ¿adna z okrêgowych komisji nie mia³a mo¿liwoci wype³nienia ustawowego obowi¹zku opracowywania i og³aszania informatorów zawieraj¹cych w szczególnoci opis zakresu sprawdzianów i egzaminów oraz kryteriów oceniania. Informatory (w przypadku egzaminów maturalnych  syllabusy) rozpowszechniano przede wszystkim z wykorzystaniem internetu, co nie gwarantowa³o powszechnego dostêpu do nich uczniom, rodzicom
i nauczycielom. Z kolei wydania broszurowe tych materia³ów publikowano w ograniczonych nak³adach (przypada³o rednio
1,5-1,7 egzemplarza na szko³ê podstawow¹ lub gimnazjum, 5-6 egzemplarzy w przypadku egzaminów maturalnych), niekiedy
z opónieniem w stosunku do wymaganych terminów publikacji. Krytycznie oceniæ nale¿y równie¿ zbyt póne podjêcie dzia³añ
dotycz¹cych druku i dystrybucji materia³ów zwi¹zanych ze sprawdzianami i egzaminami próbnymi.
Stwierdzono, ¿e komisje egzaminacyjne nie dysponowa³y odpowiedni¹ baz¹ lokalow¹, funkcjonowa³y w pomieszczeniach wynajmowanych lub u¿yczonych, przy czym 7 z 8 okrêgowych komisji egzaminacyjnych nie posiada³o pomieszczeñ
magazynowych niezbêdnych dla przechowywania dokumentacji sprawdzianów i egzaminów. Tylko dwie komisje (w Poznaniu i w £om¿y) dysponowa³y w³asnym rodkiem transportu, mimo i¿ obszar dzia³ania okrêgowych komisji obejmowa³
od jednego do trzech województw.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 kontynuowanie prac nad wprowa-

dzaniem nowego systemu oceniania
i egzaminowania,
 dokonanie analizy dotychczasowych zamierzeñ w tym wzglêdzie i uzyskanych efektów,

 zapewnienie warunków materialnotechnicznych umo¿liwiaj¹cych komisjom egzaminacyjnym realizacjê przypisanych im zadañ.

!

Tytu³ kontroli
Proces prywatyzacji
Banku Polskiego Polska
Kasa Opieki S.A.
Grupa Pekao S.A.

Cel

Zakres

Ocena procesu prywatyzacji Banku,
przede wszystkim pod k¹tem zabezpieczenia interesów Skarbu Pañstwa.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, Centrali Banku Polska Kasa Opieki S.A. Grupa
PKO S.A. w Warszawie oraz w Centralnym Domu Maklerskim PKO S.A.
w Warszawie (CDM).

NIK pozytywnie oceni³a, mimo stwierdzonych nieprawid³owoci i uchybieñ, proces
i efekty przeprowadzonej w latach 1998-1999 prywatyzacji Banku Polska Kasa
Opieki S.A.  Grupa Pekao S.A. Realizuj¹c g³ówne za³o¿enia prywatyzacji, Minister Skarbu Pañstwa rozdysponowa³
80,45% wszystkich akcji Banku, dokonuj¹c sprzeda¿y 66,30% tych akcji oraz nieop³atnie przekazuj¹c pracownikom 14,15%
akcji. W rêkach Skarbu Pañstwa pozosta³o 13,89% akcji, w posiadaniu PKO BP  0,37%, a Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju  5,29% akcji. W posiadaniu inwestorów zagranicznych znalaz³o siê ok. 62,8% kapita³u akcyjnego Banku.
Izba pozytywnie oceni³a prawid³owoæ wyboru inwestora strategicznego przez MSP. W wyniku sprzeda¿y akcji Banku
przez MSP, zagraniczny inwestor strategiczny (konsorcjum UniCredito Italiano i Allianz A.G.) zosta³ w³acicielem 75.707.500
akcji, tj. 52,09% ca³ego kapita³u akcyjnego Banku. Ze sprzeda¿y 66,30% akcji Banku w ofercie publicznej jak te¿ inwestorowi strategicznemu, Skarb Pañstwa w latach 1998-1999 uzyska³ ³¹czny przychód w wysokoci ok. 5.214,8 mln z³, przy
czym koszty poniesione w tym okresie stanowi³y jedynie 0,72% uzyskanych przychodów i wynios³y ogó³em 37,5 mln z³.
Niezale¿nie od nak³adów poniesionych przez Skarb Pañstwa, Bank PKO S.A. w 1998 r. dodatkowo, z w³asnych rodków,
sfinansowa³ czêæ kosztów prywatyzacji bezporednio zwi¹zanych z przychodami Skarbu Pañstwa, w wysokoci ok.
19 mln z³. £¹czne koszty prywatyzacji Pekao S.A., poniesione przez Skarb Pañstwa i Bank, wynios³y w latach 1998-1999
ogó³em ok. 56,5 mln z³ i stanowi³y ok. 1,08% przychodów Skarbu Pañstwa z tego tytu³u.
Pomimo stosunkowo niskiego poziomu kosztów prywatyzacji Banku, NIK za przejaw niegospodarnoci uzna³a niewykorzystanie przez Ministra Skarbu Pañstwa wszystkich dostêpnych mo¿liwoci ich obni¿enia. Odst¹piono bowiem od
renegocjacji z doradc¹ prywatyzacyjnym (Credit Suiss First Boston Sp. z o.o.) wysokoci nale¿nej mu prowizji za sprzeda¿
akcji inwestorowi strategicznemu (0,78% od ceny sprzeda¿y), pomimo znacznego zwiêkszenia rozmiarów tej sprzeda¿y
w trakcie realizacji umowy. Wykonuj¹c decyzjê Rady Ministrów zwiêkszono liczbê akcji sprzedawanych temu samemu
nabywcy z 35% do 55%, nie zmieniaj¹c odpowiednio prowizji przys³uguj¹cej doradcy (pracoch³onnoæ realizacji transakcji
nie uleg³a bowiem zmianie).
NIK zwróci³a ponadto uwagê, i¿ nie wszystkie za³o¿enia prywatyzacji, zaakceptowanej przez Radê Ministrów, zosta³y
zrealizowane przez Ministra Skarbu Pañstwa. Ze wzglêdu na trudnoci zrezygnowano bowiem z realizacji za³o¿enia dotycz¹cego stworzenia preferencji w nabywaniu akcji dla Polonii, tradycyjnie obs³ugiwanej przez Bank.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przygotowanie nowelizacji ustawy
- Prawo o publicznym obrocie papierami wartociowymi, w celu ograniczenia iloci materia³ów informacyjnych
wymaganych przy dokonywaniu publicznych ofert sprzeda¿y akcji, czêsto

"

o w¹tpliwej przydatnoci dla inwestorów,
 informowanie Rady Ministrów
o niemo¿noci realizacji okrelonych
zadañ i za³o¿eñ prywatyzacyjnych,
uprzednio przez ni¹ zaakceptowanych,
 prawid³owe dokumentowanie prac
prywatyzacyjnych i prowadzenie stosownych akt,
 staranne sporz¹dzanie protoko³ów

komisji przetargowych i protoko³ów
odbioru prac zleconych,
 staranna korekta publikowanych
materia³ów informacyjnych dotycz¹cych oferowania akcji Banku.

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
systemu po¿yczek
i kredytów studenckich

Cel

Zakres

Dokonanie oceny prawid³owoci przygotowania, wdro¿enia i funkcjonowania systemu po¿yczek i kredytów studenckich w latach 1998-2000.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), Ministerstwie Finansów (MF), w Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz
w 5 centralach i 19 oddzia³ach banków
komercyjnych, udzielaj¹cych  na zlecenie BGK  preferencyjnych kredytów
studenckich.

NIK krytycznie oceni³a funkcjonowanie w latach 1998-2000 systemu po¿yczek i kredytów studenckich. Wbrew postanowieniom ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich, nie zosta³y uruchomione po¿yczki, które mia³y byæ udzielane przez BGK bezporednio ze rodków Funduszu
Po¿yczek i Kredytów Studenckich (FPKS). Za niewykonanie przepisów ustawy w tym zakresie odpowiedzialnoæ ponosz¹
zarówno Minister Finansów, który sprzeciwi³ siê wprowadzeniu owych po¿yczek, jak i Minister Edukacji Narodowej, którego dzia³ania zmierzaj¹ce do ich uruchomienia, by³y  zdaniem NIK  niewystarczaj¹ce. Tak¿e kredytów udzielono mniej,
ni¿ pozwala³y na to rodki FPKS. Wprawdzie Minister Edukacji Narodowej wyda³ podstawowe akty wykonawcze do ustawy
o po¿yczkach i kredytach studenckich w terminie umo¿liwiaj¹cym wdro¿enie systemu kredytów dla studentów ju¿ w roku
akademickim 1998/1999, ale do czasu zakoñczenia kontroli nie okreli³ preferowanych kierunków studiów, stanowi¹cych,
obok niskich dochodów na osobê w rodzinie, kryterium pierwszeñstwa przy udzielaniu po¿yczki lub kredytu. Wobec trudnoci z okreleniem owych kierunków oraz niekonstytucyjnoci takiego zapisu, nie podj¹³ tak¿e dzia³añ zmierzaj¹cych do
jego wykrelenia z ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich.
Kontrola wykaza³a, ¿e z kredytu skorzysta³o 128,2 tys. studentów sporód 142,7 tys. maj¹cych prawo pierwszeñstwa
do jego uzyskania; 14,5 tys. pozosta³ych nie podpisa³o stosownych umów, g³ównie z powodu braku porêczycieli. Jednoczenie ponad 56 tys. studentów zainteresowanych kredytem nie mog³o go otrzymaæ, poniewa¿ pierwszeñstwo w praktyce potraktowano zosta³o jako wy³¹cznoæ i kredytu nie udzielano studentom, których dochód na osobê w rodzinie przekracza³ choæby nieznacznie pu³ap ustalony przez MEN.
Z wprowadzonej przez Ministra Finansów mo¿liwoci porêczenia kredytu przez BGK w roku akademickim 1999/2000
skorzysta³o w ca³ym kraju jedynie 737 studentów, tj. ponad 13-krotnie mniej ni¿ zak³adano w planie finansowym FPKS.
W ocenie NIK do niewykonania planu w tym zakresie przyczyni³o siê m.in. ustalenie ni¿szej miesiêcznej raty kredytu dla
studentów korzystaj¹cych z porêczenia BGK (300 z³)  od raty kredytu dla studentów, którym porêczenia udzieli³y inne
podmioty (400 z³).
NIK zwraca³a uwagê, ¿e pomimo wystêpuj¹cej inflacji, w roku akademickim 2000/2001 nie zmieniano wysokoci
miesiêcznej raty kredytu studenckiego (400 z³), co oznacza spadek jej realnej wartoci o ok. 19,5%.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przedstawienie przez Ministra Edukacji Narodowej do decyzji Rady Ministrów mo¿liwej do wdro¿enia koncepcji uruchomienia po¿yczek studenckich
dla osób o odpowiednio niskich dochodach i niemaj¹cych realnych mo¿liwo-

ci samodzielnego zabezpieczenia
sp³aty kredytu,
 nowelizacja art. 6 ust. 2 ustawy o po¿yczkach i kredytach studenckich maj¹cej na celu skrelenie preferowanych
kierunków studiów, jako kryterium
pierwszeñstwa przy udzielaniu po¿yczki lub kredytu studenckiego,
 ustalenie jednakowej dla wszystkich
studentów wysokoci miesiêcznej raty

kredytu, bez wzglêdu na podmiot porêczaj¹cy sp³atê kredytu,
 coroczne rewaloryzowanie miesiêcznej raty kredytu studenckiego, odpowiednio do wystêpuj¹cej w gospodarce stopy inflacji.

#

Tytu³ kontroli
Dzia³alnoœæ kredytowa
banków komercyjnych
z przewag¹ kapita³u
pañstwowego w latach
1996-2000

Cel

Zakres

Ocena przyczyn i skutków nieprawid³owego udzielania kredytów podmiotom niefinansowym przez oddzia³y
operacyjne banków z przewag¹ kapita³u pañstwowego w latach 19962000 (I pó³rocze).

Kontrol¹ objêto 20 oddzia³ów operacyjnych czterech banków komercyjnych z przewag¹ kapita³u pañstwowego: Powszechnej Kasy OszczêdnociBank Polski S.A. (PKO BP S.A.),
Banku Gospodarki ¯ywnociowej
S.A. (BG¯ S.A.), Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie
(WBC S.A.) oraz Banku Ochrony rodowiska S.A. w Warszawie (BO
S.A.).

Zdaniem NIK, w wietle stwierdzonych w toku kontroli nieprawid³owoci w dzia³alnoci kredytowej niektórych oddzia³ów operacyjnych banków z przewag¹ kapita³u
pañstwowego, szczególnie negatywnie nale¿y oceniæ fakt, i¿ dotyczy³y one oddzia³ów tych banków, które w najwiêkszym
stopniu korzysta³y z pomocy finansowej pañstwa, udzielonej im m.in w zwi¹zku z przewidywan¹ prywatyzacj¹. Do koñca
czerwca 2000 r. nale¿noci z tytu³u niesp³aconych kredytów przez podmioty niefinansowe (udzielonych na kwotê 103,8
mln z³)  wynosi³y ponad 70,2 mln z³, w tym 8,2 mln z³ stanowi³y odsetki. Prawie po³owê tych nale¿noci stanowi³y nale¿noci stracone, w których 27,8 mln z³ stanowi³ kapita³, a 7,2 mln z³  odsetki. Nale¿noci z tytu³u zawarcia umów o wykup
wierzytelnoci faktoringowych i leasingowych (na kwotê 257,1 mln z³), wynosi³y 128,4 mln z³ (w tym 14,8 mln z³ to odsetki)
i w ca³oci zosta³y zakwalifikowane do kategorii nale¿noci straconych.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e zad³u¿enie podmiotów niefinansowych wobec badanych oddzia³ów banków by³o przede
wszystkim skutkiem nieprawid³owoci zarówno przy udzielaniu tym podmiotom analizowanych kredytów, jak i wykupu od
tych podmiotów badanych wierzytelnoci. Nieprawid³owoci i uchybienia w zakresie omawianej dzia³alnoci wystêpowa³y
w ok. 90% kontrolowanych oddzia³ów. Istotne nieprawid³owoci stwierdzono przy ocenie zdolnoci kredytowych podmiotów niefinansowych, zarówno przed zawarciem umów o udzielenie kredytu, jak i przed zawarciem umów o wykup wierzytelnoci faktoringowych i leasingowych. Ustalono, ¿e ocena tej zdolnoci dokonywana by³a w sposób ma³o wnikliwy.
W rezultacie na 20 oddzia³ów objêtych kontrol¹, nieprawid³owoci powy¿sze stwierdzono w 11 oddzia³ach, w których co
trzeci¹ badan¹ umowê kredytow¹ (40 przypadków) podpisano z podmiotami nie posiadaj¹cymi zdolnoci kredytowej.
W przypadku za 70 badanych umów o wykup wierzytelnoci faktoringowych i leasingowych  a¿ 47 z nich zawarto z podmiotami nie posiadaj¹cymi zdolnoci do regulowania zobowi¹zañ wobec oddzia³ów. Wed³ug NIK, ocena zdolnoci kredytowej potencjalnych kredytobiorców by³a najs³absz¹ stron¹ dzia³alnoci kredytowej oddzia³ów.
Jedn¹ z przyczyn nieprawid³owoci w dzia³alnoci kredytowej oddzia³ów by³o przekraczanie przez pracowników przyznanych im kompetencji, zw³aszcza przez dyrektorów oddzia³ów (którzy pe³nili równoczenie funkcje przewodnicz¹cych
komitetów) i ich zastêpców. Sprzyja³ temu brak prawid³owo dzia³aj¹cego systemu kontroli wewnêtrznej. Istotnym ród³em
nieprawid³owoci by³y tak¿e niejednoznaczne i nieprecyzyjne przepisy wewnêtrzne, stwarzaj¹ce nadmierny zakres dowolnoci przy podejmowaniu przez dyrektorów oddzia³ów decyzji o udzieleniu kredytu. Zdaniem NIK, tak sformu³owane przepisy wewn¹trzbankowe stwarzaj¹ obszary potencjalnego zagro¿enia korupcj¹ (np. zatrudnienie by³ego zastêpcy dyrektora jednego z oddzia³ów BG¯ S.A. na stanowisku dyrektora generalnego w spó³ce, której uprzednio udzieli³ on kredytów
o du¿ej wartoci. Na skutek nieprawid³owoci przy kredytowaniu tej spó³ki, nale¿noci oddzia³u  21,5 mln z³ zosta³y
zakwalifikowane do kategorii nale¿noci straconych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zintensyfikowanie czynnoci nadzorczych w zakresie kredytowania podmiotów niefinansowych oraz wykupu

$

wierzytelnoci faktoringowych i leasingowych,
 przyjêcie zasady, ¿e funkcji przewodnicz¹cych komitetów kredytowych
w oddzia³ach operacyjnych banków nie
mog¹ pe³niæ dyrektorzy tych oddzia³ów,
 ograniczenie w instrukcjach kredytowych do niezbêdnego minimum tzw.

przypadków szczególnych, rozstrzyganych w drodze uznaniowej przez dyrektorów oddzia³ów.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³ania Ministra
Skarbu Pañstwa i w³adz
Powszechnego Zak³adu
Ubezpieczeñ S.A.
w trakcie prywatyzacji
tej Spó³ki

Ocena sposobu realizacji, przygotowanej przez Ministra Skarbu Pañstwa, strategii prywatyzacji Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ S.A., ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzia³añ podejmowanych przez Ministra Skarbu Pañstwa,
Zarz¹d i Radê Nadzorcz¹ PZU S.A.
w trakcie wyboru inwestorów w pierwszym etapie prywatyzacji, a tak¿e innych dzia³añ tych podmiotów, maj¹cych
wp³yw na przebieg prywatyzacji po podpisaniu umowy prywatyzacyjnej.

Kontrolê, obejmuj¹c¹ okres od 1998 r.
do koñca czerwca 2000 r. przeprowadzono w Centrali Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ S.A. i w Ministerstwie Skarbu Pañstwa.

Synteza

Od czasu przekszta³cenia w 1991 r. PZU w spó³kê akcyjn¹ sformu³owano 5 kolejnych
programów jej prywatyzacji, jednak ¿aden z nich nie doczeka³ siê wprowadzenia. Dopie-

ro przygotowana przez - sprawuj¹cego od 1997 r. nad spó³k¹ nadzór w³acicielski - Ministra Skarbu Pañstwa i zaakceptowana
w 1999 r. przez Radê Ministrów strategia prywatyzacji PZU S.A., zosta³a wdro¿ona do realizacji. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli istotne znaczenie dla przebiegu realizacji programu prywatyzacji mia³y fakty, które zaistnia³y w trakcie zatwierdzania tej strategii oraz negocjowania umowy z inwestorami. Kontrola wykaza³a, ¿e Minister Skarbu Pañstwa wystêpuj¹c o zgodê na prywatyzacjê nie poinformowa³ Rady Ministrów o niektórych istotnych zakresach strategii prywatyzacyjnej Spó³ki, a w szczególnoci o tym,
¿e podmioty, którym zostan¹ zbyte akcje stan¹ siê inwestorami strategicznymi, za zakres ich wp³ywu na zarz¹dzanie spó³k¹
zostanie okrelony w umowie prywatyzacyjnej. W I etapie prywatyzacji Minister Skarbu Pañstwa zby³ 30% akcji PZU S.A. na rzecz
Konsorcjum Eureko B.V. i BIG Banku Gdañskiego. Zgodnie z umow¹ sprzeda¿y Minister mia³ popieraæ starania Eureko o uzyskanie zezwoleñ na powiêkszenie posiadanego pakietu akcji PZU S.A. do ponad 50%. Minister zgodzi³ siê te¿, by do Rady Nadzorczej
on sam rekomendowa³ 4 osoby, inwestorzy tak¿e 4, za przewodnicz¹cy rady mia³ byæ rekomendowany wspólnie. Powy¿sze
warunki spowodowa³y, ¿e minister nie by³ w stanie, w stopniu proporcjonalnym do udzia³ów Skarbu pañstwa w kapitale akcyjnym
wp³ywaæ na decyzje o sk³adzie w³adz PZU S.A.
W listopadzie 1999 r.  dzieñ przed podpisaniem przez Ministra Skarbu Pañstwa umowy prywatyzacyjnej z Konsorcjum
Eureko i BIG Bankiem Gdañskim - Prezes Zarz¹du PZU S.A. podpisa³ umowê dotycz¹ca nabycia przez Deutsche Bank znajduj¹cych siê w posiadaniu PZU akcji BIG Banku Gdañskiego. Fakt ten - niew¹tpliwego wspomagania DB w próbie przejêcia kontroli
nad BIG Bankiem Gdañskim - sta³ siê przyczyn¹ powstania konfliktu miêdzy Ministrem Skarbu Pañstwa a pozosta³ymi akcjonariuszami PZU S.A., co opóni³o przebieg dalszej prywatyzacji. Ustalenia NIK wykaza³y, ¿e Prezes Zarz¹du PZU S.A. zawieraj¹c
umowê z DB wprawdzie nie naruszy³ obowi¹zuj¹cych w spó³ce uregulowañ dotycz¹cych zasad postêpowania przy zbywaniu akcji,
to jednak umowa ta zawiera³a postanowienia bêd¹ce prób¹ ominiêcia ograniczeñ cenowych okrelonych w regulaminie Gie³dy
Papierów Wartociowych i Prawie o publicznym obrocie papierami wartociowymi.
W styczniu 2000 r. dwaj cz³onkowie Zarz¹du PZU S.A., a zarazem jej reprezentanci na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy BIG
BG, wsparli Deutsche Bank w przejêciu kontroli nad Rad¹ Nadzorcz¹ BIG BG. To z kolei sta³o siê przyczyn¹ utraty zaufania do
nich przez cz³onków Konsorcjum, konfliktu wród akcjonariuszy PZU S.A. i w efekcie wstrzymania procesu prywatyzacji tej
spó³ki. Po zawieszeniu wspomnianych dwóch cz³onków Zarz¹du PZU S.A., Rada Nadzorcza PZU S.A. nie by³a w stanie podj¹æ
w ich sprawie ¿adnej decyzji bez osi¹gniêcia porozumienia przez akcjonariuszy. NIK negatywnie oceni³a wykonywanie przez
Ministra Skarbu Pañstwa funkcji reprezentanta Skarbu Pañstwa w PZU S.A., w tym d³ugotrwa³¹ zw³okê w wyra¿eniu zgody na
proponowane przez pozosta³ych akcjonariuszy odwo³anie cz³onków zarz¹du, jak i nadzór nad reprezentuj¹cymi go w tej spó³ce
cz³onkami Rady Nadzorczej.

Wa¿niejsze wnioski

 potrzeba porozumienia Ministra Skarbu Pañstwa z pozosta³ymi akcjonariuszami PZU S.A. w sprawie wyboru
w³adz spó³ki, w sposób uwzglêdniaj¹cy warunki, na jakich Skarb Pañstwa

zawar³ umowê prywatyzacyjn¹,
 koniecznoæ bli¿szej wspó³pracy Ministra Skarbu Pañstwa z radami nadzorczymi i zarz¹dami spó³ek w procesie ich prywatyzacji.

%

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Tworzenie
i gospodarowanie
rezerwami pañstwowymi
i gospodarczymi (r.p.g.)
w latach 1997-1999
(tajna)

Ocena sposobu rozwi¹zañ wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 30
maja 1996 r. o rezerwach pañstwowych oraz zapasach obowi¹zkowych
paliw oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r.
w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw pañstwowych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych.

Badaniami kontrolnymi objêto: Ministerstwo Gospodarki, Agencjê Rezerw Materia³owych (ARM), Ministerstwo Zdrowia, Agencjê Rezerw Artyku³ów Sanitarnych (ARAS), Agencjê
Rynku Rolnego (ARR) oraz 16 przedsiêbiorców, którzy na podstawie
umów zawartych z ww Agencjami
sk³adowali artyku³y stanowi¹ce rezerwy gospodarcze.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e nie zdefiniowane zosta³y podstawowe wielkoci
pozwalaj¹ce ustaliæ optymaln¹  z punktu widzenia potrzeb i mo¿liwoci gospodarki  strukturê i poziom rezerw. Drastycznie ograniczano nak³ady na tworzenie i gospodarowanie r.p.g., czego niekorzystnym nastêpstwem by³o nieodtworzenie poziomu rezerw sprzed 1997 r., zwolnionych na pomoc dla ofiar powodzi. Stwierdzono, ¿e Minister Gospodarki nie sprawowa³ funkcji kontrolnej w odniesieniu do ARM, ARAS i ARR. Z opónieniem,
w stosunku do obowi¹zuj¹cych terminów, przedk³ada³ Radzie Ministrów stosowne informacje, nie doprowadzi³ do uruchomienia, w pe³nym zakresie, systemu informacyjnego o r.p.g. Ministerstwo Zdrowia i ARAS, w planach rzeczowych i finansowych r.p.g., nie prowadzi³y rozgraniczenia na wydatki rezerw gospodarczych i mobilizacyjnych.
W segmencie rezerw ¿ywnociowych wystêpowa³o niekorzystne zjawisko skoncentrowania, w ramach uprawnieñ
Prezesa ARR, funkcji tworzenia i gospodarowania rezerwami oraz prowadzenia dzia³alnoci interwencyjnej na rynku rolnym. Wp³ywa³o to niekorzystnie na realizacjê zadañ rzeczowych, a tak¿e uniemo¿liwia³o rzeteln¹ ocenê kosztów ponoszonych przez bud¿et pañstwa na utrzymywanie rezerw oraz dzia³ania interwencyjne Agencji. Ponadto ARR, w przeciwieñstwie do ARM i ARAS, gospodaruj¹c rezerwami nie stosowa³a przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
NIK ujawni³a tak¿e, ¿e Prezes ARM podejmowa³ decyzje o wymianie lub zmianie rozmieszczenia rezerw produktów
ropopochodnych, w wyniku których uleg³y obni¿eniu  poni¿ej ustalonego poziomu  stany zastrze¿one tych rezerw.
Dzia³aj¹c w ten sposób Prezes narusza³ kompetencje Prezesa Rady Ministrów, do którego nale¿a³o podjêcie takiej decyzji. Ustalono ponadto, ¿e ARM, bez wymaganej zgody Ministra Gospodarki, utrzymywa³a ni¿sze, od ustalonych w planach, wielkoci rezerw niektórych metali nie¿elaznych i ¿elazostopów.
U przedsiêbiorców stwierdzono przypadki potencjalnie zagra¿aj¹ce nienaruszalnoci i bezpieczeñstwu rezerw oraz
brak zapewnienia przez nich odpowiednich parametrów jakociowych sk³adowanych zapasów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyjêcie d³ugofalowego rz¹dowego programu w zakresie rezerw pañstwowych, w tym r.p.g.,
 okrelenie aktualnych potrzeb gospodarki narodowej dotycz¹cych asortymentu i wielkoci poszczególnych
segmentów r.p.g. (¿ywnoci, surowców
i paliw oraz leków),
 terminowe przedk³adanie Prezesowi Rady Ministrów rzetelnych informacji o ruchu i stanie rezerw pañstwowych i ich rozmieszczeniu,

&

 wyegzekwowanie dostosowania zakresu i terminów sprawozdawczoci
w odniesieniu do r.p.g. do pe³nej zgodnoci z wymogami systemu informacyjnego o rezerwach gospodarczych oraz
przyspieszenie prac nad pe³nym wdro¿eniem do tego systemu,
 przyst¹pienie do kontroli w Agencjach oraz wypracowania przez nie zasad prowadzenia kontroli u przedsiêbiorców.

Tytu³ kontroli
Organizacja odpraw
celnych

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ w zakresie dostosowania organizacji i wyposa¿enia jednostek administracji
celnej do prawid³owego dokonywania
odpraw celnych, szczegó³owoci
w rewidowaniu towarów zg³aszanych
do odprawy celnej, terminowego rozpatrywania spraw odwo³awczych
zwi¹zanych z naliczaniem nale¿noci
celnych.

Kontrolê przeprowadzono w G³ównym Urzêdzie Ce³ oraz w urzêdach
celnych: w Gdañsku, Krakowie, Bia³ej Podlaskiej, Olsztynie, Przemylu,
Szczecinie, Toruniu, Warszawie
i Wroc³awiu.

Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e w dalszym ci¹gu odprawy celne przeprowadzane
by³y w sposób tradycyjny: ten sam celnik sprawdza³ dokumenty, dokonywa³ rewizji
towaru i wymierza³ nale¿noci, zarówno celne jak i podatkowe. Przy odprawach celnych nie w pe³ni wprowadzono tzw.
zasadê wielu oczu, o co wnioskowa³a NIK w 1998 r. Rzadko te¿ stosowano rotacjê funkcjonariuszy, co  zdaniem Izby 
mo¿e uczyniæ ich podatnymi na korupcjê. Nie dzia³a³ w³aciwie motywacyjny system premiowania funkcjonariuszy celnych. W ramach jednego urzêdu celnego rednia liczba zg³oszeñ przypadaj¹ca na jednego funkcjonariusza w poszczególnych oddzia³ach i posterunkach by³a bardzo zró¿nicowana, co wiadczy³o o nierównomiernym obci¹¿eniu ich prac¹.
Niedostateczne by³o wyposa¿enie urzêdów w specjalistyczny sprzêt, niezbêdny do przeprowadzania kontroli celnych,
brakowa³o tak¿e komputerów oraz po³¹czeñ komputerowych miêdzy placówkami celnymi. Na 23 skontrolowane przejcia
graniczne, na których dokonywana jest kontrola weterynaryjna, odpowiedni¹ infrastruktur¹ dysponowa³y tylko 2.
Stwierdzono, i¿ na 38 skontrolowanych zewnêtrznych komórek organizacyjnych urzêdów celnych, w 7 z nich dopuszczano do obrotu towary, które by³y wy³¹czone z w³aciwoci rzeczowej tych placówek, co by³o naruszeniem rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 17 sierpnia 1999 r. w sprawie okrelenia urzêdów celnych, w których s¹ dokonywane czynnoci
przewidziane przepisami prawa celnego w zale¿noci od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mog¹ byæ obejmowane towary w poszczególnych urzêdach celnych.
Izba krytycznie oceni³a rozpatrywanie przez GUC odwo³añ od decyzji w sprawach celnych wydawanych w I instancji.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ wystêpowania du¿ych zaleg³oci i nieprawid³owoci by³a, oprócz braków kadrowych, nieskutecznoæ nadzoru oraz z³a organizacja pracy, g³ównie w Departamencie Odwo³añ Taryfikacyjnych i Wartoci Celnej.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e nie wyeliminowano zjawiska sponsorowania dzia³alnoci s³u¿b celnych przez podmioty
gospodarcze. Niewystarczaj¹ce rodki bud¿etowe zmusza³y dyrektorów urzêdów do negocjowania ni¿szych stawek czynszu za wynajmowane lokale. W rezultacie wiele podmiotów gospodarczych zmniejsza³o czynsz lub w ogóle go nie pobiera³o. Zdaniem Izby nale¿y zaprzestaæ takich praktyk, gdy¿ mog¹ one prowadziæ do powstawania nieformalnych zale¿noci
miêdzy organami administracji celnej a podmiotami gospodarczymi, których obrót towarowy objêty jest w³aciwoci¹ tych
organów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wprowadzenie przez Prezesa GUC
w jak najszerszym zakresie tzw. zasady wielu oczu,
 spowodowanie przez dyrektorów
urzêdów celnych zniwelowania dysproporcji w liczbie przyjmowanych
zg³oszeñ celnych i dokonywanych
odpraw celnych przypadaj¹cych na

jednego funkcjonariusza w poszczególnych komórkach zewnêtrznych
urzêdu,
 wyposa¿enie urzêdów celnych w nowoczesny sprzêt komputerowy pracuj¹cy w sieci oraz stosowne oprogramowanie,
 wyeliminowanie niezgodnej z przepisami prawa praktyki polegaj¹cej na
dopuszczaniu do obrotu towarów, które by³y wy³¹czone z w³aciwoci rzeczowej placówek celnych,

 wzmocnienie nadzoru nad rozpatrywaniem odwo³añ od decyzji w sprawach celnych wydawanych przez dyrektorów urzêdów celnych jako organów I instancji,
 wyeliminowanie zjawiska sponsorowania administracji celnej.

'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Restrukturyzacja sektora
elektroenergetyki

Ocena dzia³añ restrukturyzacyjnych
prowadzonych przez organy administracji rz¹dowej wobec sektora elektroenergetyki oraz dzia³añ prowadzonych w przedsiêbiorstwach energetycznych.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 28 podmiotów:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
25 przedsiêbiorstw energetycznych.

Kontrola wykaza³a, ¿e restrukturyzacja sektora elektroenergetycznego przebiega³a z powa¿nymi zak³óceniami. Zarówno Rada Ministrów, jak i Minister Gospodarki oraz Minister Skarbu Pañstwa nie zrealizowali czêci zadañ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹, komercjalizacj¹ i prywatyzacj¹ energetyki,
zapisanych w dokumentach: Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do roku 2020 z padziernika 1996 r., Demonopolizacja
i prywatyzacja elektroenergetyki z wrzenia 1996 r. oraz w Ustawie bud¿etowej na 1998 r.  Kierunki prywatyzacji na 1998 r.
W ocenie NIK, o bezczynnoci Ministra Gospodarki wiadczy niezrealizowanie ¿adnego z 20 zadañ na³o¿onych na
niego w Za³o¿eniach polityki energetycznej Polski do roku 2020. Z podobnie krytyczn¹ ocen¹ spotka³o siê wydawanie
z opónieniem przez Ministra aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne.
Ustalono, ¿e Minister Skarbu Pañstwa nie zawsze przestrzega³ ustanowionych przez siebie uregulowañ dotycz¹cych
organizacji nadzoru w³acicielskiego nad przedsiêbiorstwami sektora elektroenergetyki i zasad doboru cz³onków rad nadzorczych. Powo³a³ np. do rad nadzorczych osoby pe³ni¹ce funkcje radnych lub nie figuruj¹ce w bazie danych kandydatów
na cz³onków rad nadzorczych. Nie zawsze te¿ w³aciwie wype³nia³ swe funkcje w³acicielskie wobec przedsiêbiorstwa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Nie zwo³ywa³ terminowo walnych zgromadzeñ akcjonariuszy, a po zmianie statutu
spó³ki nie podj¹³ decyzji dotycz¹cych istniej¹cych w PSE SA funduszy. Stwierdzono te¿, ¿e Minister Gospodarki nie wykorzysta³ mo¿liwoci wp³ywu na istotne decyzje podejmowane w sprawie dzia³alnoci spó³ki przez radê nadzorcz¹ PSE SA,
gdy¿ nie okreli³ obowi¹zków swoich przedstawicieli w radach nadzorczych przedsiêbiorstw o szczególnym znaczeniu dla
gospodarki pañstwa, w tym równie¿ PSE SA.
Zdaniem Najwy¿szej Izby Kontroli, do s³abych stron wszystkich spó³ek obs³ugi eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego nale¿a³y: niska rentownoæ, niskie przychody z realizacji zadañ poza grup¹ kapita³ow¹, wysokie koszty dzia³alnoci socjalnej, ma³a elastycznoæ reagowania na zmiany w otoczeniu rynkowym, utrzymywanie sta³ej wielkoci i struktury zatrudnienia oraz ma³o aktywna dzia³alnoæ marketingowa i promocyjna. Wed³ug Najwy¿szej Izby Kontroli, jako niegospodarne i niecelowe nale¿y oceniæ przeznaczanie w latach 1997-2000 przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
nadmiernych rodków na zwiêkszenie wartoci akcji i udzia³ów w spó³kach prawa handlowego, zbyt du¿e zaanga¿owanie
siê tego przedsiêbiorstwa w finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci spó³ek, w których posiada³o owe akcje b¹d udzia³y, a tak¿e wzrost zatrudnienia i kosztów wynagrodzeñ w spó³kach-córkach utworzonych przez PSE SA.
W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli, niecelowe by³o zawieranie porozumieñ pomiêdzy za³ogami a zarz¹dami spó³ek,
gwarantuj¹cych stabilnoæ zatrudnienia i wzrost wynagrodzeñ bez wzglêdu na ich kondycjê finansow¹. Zdaniem NIK,
wspomniane porozumienia i brak konsekwencji zarz¹dów spó³ek we wprowadzaniu zmian by³y przyczynami ograniczenia
restrukturyzacji prawno-organizacyjnej. Porozumienia te w przysz³oci mog¹ powodowaæ obni¿enie wartoci przedsiêbiorstw i stanowiæ przeszkodê w ich prywatyzacji. Uwagi Izby dotyczy³y równie¿ dzia³ania Ministra Skarbu Pañstwa, który
wyra¿a³ zgodê na przyst¹pienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA do spó³ki Telewizja Familijna SA, mimo sporz¹dzonej na polecenie PSE SA opinii wskazuj¹cej na du¿e ryzyko tej instytucji.
NIK pozytywnie oceni³a natomiast wyzbywanie siê niepotrzebnego maj¹tku przez przedsiêbiorstwa elektroenergetyczne,
tworzenie spó³ek, które przejmowa³y dzia³alnoæ remontow¹, opiekê zdrowotn¹ i zarz¹dzanie nieruchomociami. Mimo ¿e
w badanym okresie dzia³ania restrukturyzacyjne nie mia³y istotnego wp³ywu na wyniki finansowe przedsiêbiorstw, to zdaniem
NIK wp³ynê³y one na poprawê organizacji i zarz¹dzania, pozwoli³y na precyzyjne okrelenie miejsc powstawania kosztów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezw³oczne przyst¹pienie do realizacji zadañ wynikaj¹cych z Za³o¿eñ



polityki energetycznej Polski do roku
2020,
 podjêcie dzia³añ w celu aktualizacji przez Radê Ministrów harmonogramu prywatyzacji podmiotów sektora
elektroenergetycznego,

 opracowanie koncepcji restrukturyzacji PSE SA, zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne kraju w warunkach pe³nego funkcjonowania rynku
energetycznego.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie
wybranych form
pomocy publicznej
przez pañstwowe
podmioty gospodarcze

Cel

Zakres

Ocena  pod wzglêdem legalnoci,
celowoci, gospodarnoci i rzetelnoci  sposobu i efektów wykorzystania pomocy udzielonej pañstwowym
podmiotom gospodarczym ze rodków publicznych w formie dotacji i kredytów (po¿yczek) preferencyjnych
przeznaczonych zw³aszcza na realizacjê zadañ restrukturyzacyjnych
i prac badawczo-rozwojowych.

Kontrolê przeprowadzono w 40 pañstwowych podmiotach gospodarczych, sporód których  w okresie
kontroli  19 posiada³o status przedsiêbiorstwa pañstwowego, 20  spó³ki akcyjnej, a 1  spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.

W okresie objêtym kontrol¹ ³¹czna pomoc ze rodków publicznych dla skontrolowanych przedsiêbiorców wynios³a ponad 725,6 mln z³. Najwa¿niejsz¹ formê pomocy
stanowi³y dotacje w kwocie 642,2 mln z³ (88,5% ca³oci rodków) przekazane 27 przedsiêbiorcom. £¹czna kwota dotacji
wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem wynios³a 893,2 tys. z³, natomiast w sposób niecelowy lub niegospodarny
wykorzystano 6.069,8 tys. z³. W kwocie tej przewa¿a³y nieefektywne wydatki poniesione na realizacjê 11 projektów celowych dofinansowanych przez Komitet Badañ Naukowych - ³¹cznie 5.401,6 tys. z³. Kontrola ujawni³a, ¿e wydatki na restrukturyzacjê zatrudnienia w hutnictwie przeznaczone na przekwalifikowanie pracowników, finansowane z dotacji, planowane
by³y w sposób nierzetelny. Okaza³o siê, ¿e z zaplanowanych na ten cel 7.939,3 tys. z³ dla 2.191 osób faktycznie wydatkowano zaledwie 456,6 tys. z³ dla 117 osób. Taka rozbie¿noæ spowodowana by³a brakiem rozeznania faktycznych potrzeb
przez dotowane podmioty oraz nieprzeprowadzaniem przez Ministerstwo Gospodarki krytycznej analizy wniosków o dotacjê, zg³aszanych przez podmioty hutnictwa.
Zdaniem NIK, niecelowe i niegospodarne by³o udzielenie przez 32 podmioty korzystaj¹ce z pomocy publicznej darowizn
(pieniê¿nych lub rzeczowych) o ³¹cznej wartoci 15,7 mln z³. Darowizny przekazywane by³y przede wszystkim ró¿norodnym
organizacjom spo³ecznym, w znacznie mniejszym stopniu osobom fizycznym. W ocenie Izby niew³aciwe jest, aby darowizn
udziela³ przedsiêbiorca pañstwowy, zw³aszcza ponosz¹cy straty finansowe lub korzystaj¹cy ze rodków publicznych.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e w latach 1999-2000 pomoc udzielana przedsiêbiorcom ze rodków po¿yczki uzyskanej z Miêdzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank wiatowy) - tzw. rodków EFSAL, dokonywana by³a bez podstawy
prawnej. Reguluj¹ca tryb udzielania tej pomocy, niepublikowana uchwa³a Rady Ministrów z 13 kwietnia 1999 r., nie mog³a
zgodnie z Konstytucj¹ RP (art.87 ust. 1) stanowiæ podstawy prawnej dla takiego dzia³ania jako akt prawa wewnêtrznego,
nie za powszechnie obowi¹zuj¹cego. Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa o finansach publicznych nie zawiera³a delegacji dla Rady
Ministrów do wydania takiej uchwa³y.
Pomoc ze rodków publicznych udzielona kontrolowanym przedsiêbiorcom nie wp³ynê³a na poprawê ich sytuacji
finansowej. W latach 1998-2000 (3 kwarta³y) podmioty te ponios³y stratê brutto (saldem) w wysokoci 519,3 mln z³ (71,6%
³¹cznej wartoci pomocy). W 1998 r. ca³a grupa przedsiêbiorców ponios³a stratê brutto (saldow¹) w wysokoci 145,1 mln
z³, która w 1999 r. zwiêkszy³a siê do 648,9 mln z³. Dopiero w okresie 9 miesiêcy 2000 r. przedsiêbiorcy odnotowali dodatni
wynik finansowy w wysokoci 274,7 mln z³.
Zani¿aniu efektywnoci pomocy publicznej sprzyja³ nienale¿yty nadzór i kontrola jej wykorzystania ze strony organów
za³o¿ycielskich przedsiêbiorstw pañstwowych i organów reprezentuj¹cych w spó³kach Skarb Pañstwa oraz innych dysponentów tej pomocy. Stwierdzono m.in., ¿e wród przedsiêbiorców otrzymuj¹cych dotacje z KBN na dofinansowanie projektów celowych znalaz³y siê podmioty, które ze wzglêdów ekonomicznych nie by³y w stanie w ogóle lub terminowo wywi¹zaæ siê z zobowi¹zañ umownych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rzetelne analizowanie wniosków
o udzielenie pomocy publicznej, w tym
zw³aszcza pomocy bezzwrotnej przez

wszystkich dysponentów rodków publicznych,
 uregulowanie zasad i trybu udzielania dotacji i po¿yczek ze rodków
EFSAL,
 wprowadzenie ustawowego zakazu
dokonywania darowizn przez podmio-

ty korzystaj¹ce z pomocy ze rodków
publicznych w formie dotacji,
 zwiêkszenie nadzoru i kontroli ze
strony dysponentów rodków publicznych nad efektywnym wykorzystaniem
pomocy publicznej.



Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych
na restrukturyzacjê
zatrudnienia
w górnictwie wêgla
kamiennego

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadañ dotycz¹cych
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie wêgla kamiennego, w tym
zw³aszcza przyznawania i wykorzystywania rodków na restrukturyzacjê
oraz monitorowania jej przebiegu.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Gospodarki, Pañstwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla
Kamiennego S.A., Polskiej Fundacji
Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw oraz w 15 kopalniach
wêgla kamiennego.

W ocenie NIK, za³o¿enia rz¹dowego programu Reformy górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 1998  2002 w zakresie redukcji zatrudnienia nie zosta³y,
w roku 2000 zrealizowane. Wed³ug stanu na 1 stycznia 2000 r. w górnictwie pracowa³o ³¹cznie 173.631 osób.
W roku 2000 zatrudnienie w górnictwie wêglowym zmniejszy³o siê o 19.674 osoby, co stanowi³o 66,4% za³o¿eñ programu rz¹dowego, w którym przewidziano redukcjê zatrudnienia w tym sektorze o 28.000 osób. W ramach Górniczego
Pakietu Socjalnego zdecydowa³o siê odejæ 12.107 osób (w samych kopalniach 11.915 osób), a wiêc 58,8% zaplanowanej liczby. Sporód nich 6.856 osób posz³o na urlopy górnicze, 61 skorzysta³o z zasi³ków socjalnych, za 4.998 osób
zdecydowa³o siê na jednorazowe odprawy pieniê¿ne.
Ustalono, ¿e od stycznia do koñca kwietnia 2000 r. dotacje na restrukturyzacjê zatrudnienia w górnictwie Minister
Gospodarki przekazywa³ w formie zaliczek, bez uprzedniego zawarcia z w³aciwymi podmiotami umów okrelaj¹cych
zasady i tryb przekazywania dotacji na te cele. Umowy na 2000 r. zawarto miêdzy 28 kwietnia a 29 czerwca 2000 r., co
stanowi³o pewn¹ poprawê w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym umowy podpisane zosta³y dopiero 29 padziernika. Nadal jednak naruszany by³ przepis ustawy o dostosowaniu górnictwa wêgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych zadaniach gmin górniczych, stanowi¹cy i¿ podstaw¹ przyznania dotacji bud¿etowej na restrukturyzacjê zatrudnienia jest umowa zawarta pomiêdzy Ministrem Gospodarki a podmiotem górniczym.
W okresie od 1 stycznia do 30 wrzenia 2000 r. na restrukturyzacjê zatrudnienia zak³adom górniczym przekazano
dotacje na sumê 548.627,6 tys. z³. Zdecydowana wiêkszoæ tej kwoty wykorzystana zosta³a na urlopy górnicze  422.858,1
tys. z³. W ca³ym 2000 r. wykorzystano 876.902,3 tys z³ dotacji na restrukturyzacjê, a wiêc 86,1% zaplanowanych rodków.
NIK pozytywnie oceni³a przyjête przez Ministerstwo Gospodarki zasady prowadzenia monitoringu i sprawozdawczoci z realizacji zadañ przewidzianych reform¹ górnictwa wêgla kamiennego. Zrealizowano w ten sposób wniosek NIK
z kontroli wykonania bud¿etu w Ministerstwie Gospodarki w 1999 r. w sprawie uregulowania obiegu dokumentów finansowych i sprawozdawczoci dotycz¹cych przep³ywu dotacji dla górnictwa. Wp³ynê³o to na wiêksze zdyscyplinowanie podmiotów górniczych, precyzyjniejsze przygotowywanie dokumentacji o przyznanie dotacji i terminowe zwracanie niewykorzystanych rodków. Wielkoæ sum niewykorzystanych dotacji podlegaj¹cych zwrotowi zwiêkszy³a siê jednak z 3.538 tys
z³ w 1999 r. do 3.869 tys. z³ w roku 2000. Jednoczenie jednak Ministerstwo nie podejmowa³o konsekwentnych dzia³añ dla
wyegzekwowania od podmiotów górniczych zwrotu niewykorzystanych kwot z dotacji bud¿etowej przekazanej w 1999 r.,
nie realizuj¹c tym samym jednego z wniosków NIK sformu³owanych po powo³anej wy¿ej kontroli.
Kontrola ujawni³a, ¿e Minister Gospodarki znacz¹co przeszacowa³ w 2000 r. zapotrzebowanie na rodki PHARE przeznaczone na wiadczenia aktywizuj¹ce zatrudnienie. W ramach realizowanego projektu czêciowej refundacji zasi³ków
socjalnych wykorzystano zaledwie 2,27% zaplanowanego bud¿etu, a projekcie czêciowej refundacji sk³adek ubezpieczenia spo³ecznego pracodawcom spoza górnictwa, którzy zatrudnili by³ych górników  tylko 3,48% bud¿etu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 intensywne wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie dzia³aniami administracji rz¹dowej i publicznej, sprzyjaj¹cymi tworzeniu nowych
miejsc pracy w regionie l¹skim,

 kontynuowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wyegzekwowania od podmiotów górniczych niewykorzystanych
rodków dotacji bud¿etowej,
 skoordynowanie i usprawnienie
dzia³añ dla bardziej efektywnego wykorzystania rodków PHARE w restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja i stan
przygotowania do
prywatyzacji
przedsiêbiorstw
przemys³u
spirytusowego

Cel

Zakres

Ocena stanu zaawansowania restrukturyzacji i przekszta³ceñ w³asnociowych w przemyle spirytusowym,
przygotowania podmiotów tego przemys³u do prywatyzacji oraz prawid³owoci przebiegu procesów prywatyzacyjnych.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Skarbu
Pañstwa, Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, cztery firmy konsultingowe,
szeæ przedsiêbiorstw pañstwowych
(w tym jedno w upad³oci) i szesnacie spó³ek (Polmosów) bêd¹cych
w nadzorze Ministra Skarbu Pañstwa.

NIK krytycznie oceni³a przygotowanie do prywatyzacji przemys³u spirytusowego,
zarówno z powodu opónieñ jak te¿ niespójnej strategii poszczególnych resortów
wobec tej bran¿y. Do czasu zakoñczenia kontroli (maj 2001 r.) sprywatyzowano tylko jeden podmiot, chocia¿ wed³ug
przyjêtego przez Radê Ministrów Programu prywatyzacji do 2001 r., prywatyzacja przedsiêbiorstw przemys³u spirytusowego mia³a byæ przeprowadzona do koñca 2000 r. Zdaniem NIK, równie¿ obowi¹zuj¹cy harmonogram prywatyzacji przewiduj¹cy jej zakoñczenie w I kwartale 2002 r. w wietle zaawansowania prac prywatyzacyjnych sta³ siê nierealny.
Izba stwierdzi³a, ¿e w ramach administracji rz¹dowej nie skoordynowano realizacji dwóch odmiennych celów: uzyskania jak najwiêkszych wp³ywów z prywatyzacji przemys³u spirytusowego i dochodów podatkowych z dzia³alnoci poszczególnych przedsiêbiorstw oraz realizacji ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³ania alkoholizmowi. W rezultacie
Minister Skarbu Pañstwa planuj¹c prywatyzacjê bran¿y kierowa³ siê pierwszym priorytetem, z kolei Minister Finansów
deklarowa³ realizacjê drugiego wyjaniaj¹c politykê akcyzow¹ wobec tej bran¿y. W ramach przygotowañ do prywatyzacji,
Minister Skarbu Pañstwa m.in. dokona³ komercjalizacji 16 przedsiêbiorstw, doprowadzi³ do podzia³u znaków towarowych
pomiêdzy poszczególnych producentów. Wypracowano, z udzia³em Ministerstwa Skarbu Pañstwa, koncepcjê ugody
z Agros SA w sprawie zagranicznych rejestracji znaków towarowych, która zosta³a podpisana w maju 2001 r.
Zdaniem NIK, najwa¿niejsze uchybienia pope³nione na etapie przygotowañ sektora spirytusowego do prywatyzacji
dotyczy³y naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych we wszystkich szeciu skontrolowanych przetargach, maj¹cych
na celu wybór doradców Ministra Skarbu Pañstwa przy prywatyzacji, a tak¿e opónieñ w przyjêciu analiz przedprywatyzacyjnych. Przejawami nieprawid³owego nadzoru ministra nad przedsiêbiorstwami i spó³kami by³o m.in.: powo³anie bez podstawy prawnej rady nadzorczej w Polmosie w Sieradzu, brak reakcji ministerstwa na dalsze pogarszanie siê sytuacji
ekonomicznej w trzech sporód czterech przedsiêbiorstw, w których wprowadzono postêpowania naprawcze. Uchybienia
stwierdzone w dzia³aniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poprzednio Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej)
dotyczy³y rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji.
W okresie objêtym kontrol¹ nast¹pi³a zmiana sposobu ustalania podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe. Stawka
akcyzy, wynosz¹ca w latach 1995 i 1996 4.510 z³ dla 100 l. czystego spirytusu wzros³a do 6.020 z³ w 2000 r., tj. o 33,5%.
Udzia³ wp³ywów z akcyzy od wyrobów spirytusowych w ogólnych dochodach bud¿etu zmniejszy³ siê z 4,6% w 1996 r. do
3,4% w I pó³roczu 2000 r.
Dzia³aj¹cy w marcu 2000 r. zespó³ w Ministerstwie Finansów powo³any w celu analizy przyczyn spadku dochodów z akcyzy
na wyroby spirytusowe uzna³, ¿e przemys³ spirytusowy jest obci¹¿ony podatkami porednimi, co powoduje m.in. wzrost zainteresowania konsumentów tañszymi wyrobami zagranicznymi i pochodz¹cymi ze róde³ nielegalnych. Zespó³ ów wskazywa³, ¿e
jedynie zmniejszenie ró¿nic miêdzy legaln¹ i nielegaln¹ cen¹ wódki mo¿e w d³u¿szym okresie ograniczyæ skalê dzia³alnoci
grup przestêpczych i wp³yn¹æ na wzrost legalnej sprzeda¿y wyrobów spirytusowych, a w konsekwencji na wzrost dochodów
bud¿etowych z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych. W przeciwnym razie podwy¿ka stawki akcyzy bêdzie przejmowana przez kolejne grupy przestêpcze. W 2000 r. (wed³ug raportu opracowanego przez CBM INDICATOR) na rynek trafi³o
ok. 32 mln l. czarnorynkowych wyrobów spirytusowych, przy spo¿yciu 78 mln l. ze róde³ legalnych. W raporcie tym oceniono,
¿e kolejne podwy¿ki akcyzy na wyroby spirytusowe wp³ywaj¹ na dalszy wzrost atrakcyjnoci czarnego rynku (przy równoczesnym spadku atrakcyjnoci legalnego rynku alkoholi i wartoci prywatyzowanych przedsiêbiorstw polmosowskich) i pogorszenie sytuacji ekonomicznej wiêkszoci Polmosów, przy równoczesnym zmniejszeniu wp³ywów do bud¿etu pañstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 skoordynowanie dzia³añ maj¹cych wp³yw na restrukturyzacjê

sektora spirytusowego.

!

Tytu³ kontroli
Efekty dzia³alnoœci
narodowych funduszy
inwestycyjnych

Cel

Zakres

Ocena stopnia realizacji Programu
narodowych funduszy inwestycyjnych

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, VI NFI Magna
Polonia, IX NFI im. E. Kwiatkowskiego, X NFI Foksal.

Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym funkcjonowanie NFI jest ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych. Okrela ona tak¿e cel ich dzia³ania, którym
jest pomna¿anie maj¹tku funduszy. W ocenie NIK, w ci¹gu szeciu lat funkcjonowania narodowych funduszy inwestycyjnych cel ten nie zosta³ osi¹gniêty. Program NFI przyspieszy³ prywatyzacjê przedsiêbiorstw pañstwowych i w pocz¹tkowym
stadium w istotnym stopniu przyczyni³ siê do o¿ywienia rynku kapita³owego. Obecnie jednak program ten ma dla rynku
marginalne znaczenie.
Mimo zrealizowania wiêkszoci za³o¿eñ Programu NFI, udzia³ w nim nie przyniós³ znacznych korzyci ekonomicznych
obywatelom. Za to osi¹gnê³y je firmy zarz¹dzaj¹ce maj¹tkiem narodowych funduszy inwestycyjnych. Wydano 25,9 mln
wiadectw udzia³owych, odebra³o je 96,2% uprawnionych obywateli. Zysk, jaki na gie³dzie w latach 1996-1998 mogli
uzyskaæ posiadacze wiadectw  od 27 z³ do 150 z³  by³ znacznie ni¿szy od wartoci aktywów netto funduszy na koniec
1997 r., wynosz¹cej ok. 230 z³ na ka¿dego obywatela, który odebra³ wiadectwo. W po³owie 2001 r., pakiety akcji NFI
otrzymane przez obywateli za wiadectwa udzia³owe sta³y siê jeszcze mniej zyskowne. Tymczasem firmy zarz¹dzaj¹ce
otrzyma³y za zarz¹dzanie wynagrodzernie w ³¹cznej wysokoci 526,1 mln z³, co stanowi³o 15,9% wartoci aktywów funduszy.
Aktywa funduszy od koñca 1996 r. do 30 czerwca 2000 r. zmniejszy³y siê z 5.927,5 mln z³ do 3.311,7 mln z³, czyli
o ponad 40%. ¯aden z funduszy nie zwiêkszy³ wartoci swoich aktywów. Fundusze tylko w 1997 r. odnotowa³y zysk w wysokoci 199 mln z³, w kolejnych latach ich wynik finansowy pogarsza³ siê, w 1999 r. strata wynios³a 2.070,4 mln z³.
Kontrola NIK wykaza³a, ¿e realizacja Programu NFI wp³ynê³a na przyspieszenie prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Do koñca 1999 r. fundusze sprzeda³y akcje 187 spó³ek parterowych (czyli 36,5%), co stanowi³o istotne przyspieszenie w porównaniu z tempem prywatyzacji poredniej w latach 1996  1999, w których Ministerstwo Skarbu Pañstwa sprzeda³o akcje 88 spó³ek. Jednak realizacja Programu NFI nie spowodowa³a zak³adanego obni¿enia kosztów prywatyzacji, bowiem wydatki poniesione na sprzeda¿ spó³ek w tym trybie by³y wy¿sze ni¿ przy prywatyzacji prowadzonej
innymi metodami. Poniesiony przez Skarb Pañstwa redni koszt prywatyzacji jednej spó³ki parterowej wyniós³ ok. 492,2
tys. z³ i by³ o 14% wy¿szy od redniego kosztu prywatyzacji kapita³owej jednej spó³ki nie objêtej Programem NFI.
W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e umowy o wynagrodzenie za wyniki finansowe z funduszami i firmami zarz¹dzaj¹cymi ich maj¹tkiem Ministrowie Pzekszta³ceñ W³asnociowych i Skarbu Pañstwa zawierali z naruszeniem interesu Skarbu
Pañstwa, nie uzale¿niaj¹c prawa do wynagrodzenia i jego wysokoci od sytuacji ekonomiczno  finansowej funduszy.
Postepowanie takie by³o niezgodne z postanowieniami art. 24 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 ustawy o NFI. Mimo wniosku pokontrolnego NIK w tej sprawie z 5 lipca 1996 r., praktyka ta nadal by³a utrzymywana. Przeznaczenie przez Skarb Pañstwa 15%
akcji NFI na sfinansowanie wynagrodzeñ dla firm zarz¹dzaj¹cych stanowi najwy¿szy poziom kosztów, jakie Skarb Pañstwa poniós³ przy prywatyzacji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Skarbu Pañstwa renegocjacji z firmami zarz¹dzaj¹cymi maj¹tkiem NFI umów o wynagrodzenie za wyniki finansowe i powi¹zania jego wysokoci z osi¹ganymi
przez fundusze wynikami ekonomiczno  finansowymi,

"

 dostosowanie przepisu art. 11 ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych dotycz¹cego umarzania akcji
do postanowieñ kodeksu spó³ek handlowych, by Skarb Pañstwa móg³ uzyskiwaæ- wp³ywy bud¿etowe pochodz¹ce z wynagrodzenia przys³uguj¹cego akcjonariuszowi akcji umorzonych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Kierunki organizacji
importu gazu ziemnego
do Polski

Ocena dzia³añ administracji rz¹dowej
oraz podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê zaopatrzeniem Polski w gaz
ziemny w zakresie m.in.: dostaw gazu
z importu, dywersyfikacji kierunków
zakupu, wp³ywu procesu restrukturyzacji Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa (PGNiG) na zakupy
z importu, realizacji Porozumienia z 25
sierpnia 1993 r. w sprawie budowy systemu gazoci¹gów tranzytowych i dostaw rosyjskiego gazu do Polski.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w Ministerstwie Gospodarki (MG)
oraz w spó³ce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

W ocenie NIK, dzia³ania kontrolowanych, jednostek zmierzaj¹ce do dywersyfikacji
róde³ importu gazu ziemnego do Polski by³y celowe, zgodne z wczeniejszymi
wnioskami NIK. Do czasu zakoñczenia kontroli ród³a importu nie uleg³y jednak faktycznemu zró¿nicowaniu. Dotychczasowe warunki wspó³pracy ze stron¹ rosyjsk¹ gro¿¹ powstaniem sytuacji, w której strona polska bêdzie zobowi¹zana p³aciæ
za gaz zakontraktowany, ale nieodebrany ze wzglêdu na brak technicznych mo¿liwoci jego transportu. Zdaniem Izby
konieczne jest zatem podjêcie dzia³añ na rzecz renegocjacji tych warunków, a tak¿e poszukiwania takich rozwi¹zañ organizacyjnych, które zapewni¹ Rz¹dowi RP wp³yw na obrót gazem, w stopniu pozwalaj¹cym na realizacjê Za³o¿eñ polityki
energetycznej Polski do 2020 r.
Podpisana w 1996 r. z Rosj¹ umowa na wieloletnie dostawy gazu ze z³ó¿ jamalskich przewiduje, ¿e w 2010 r. Polska
powinna odbieraæ 12,5 mld m3 zakontraktowanych na zasadzie bierz lub p³aæ. Problemem, zdaniem NIK, jest zapewnienie mo¿liwoci fizycznego sprowadzenia do Polski tej iloci surowca. Dostawy za porednictwem pierwszej nitki tzw.
gazoci¹gu jamalskiego zapewnia³y Polsce mo¿liwoæ odbioru 2,88 mld m3 rocznie, natomiast docelow¹ przepustowoæ 14 mld m3 gazu zagwarantowaæ mia³ gazoci¹g sk³adaj¹cy siê z dwóch nitek. Druga nitka powinna zostaæ uruchomiona
w 2001 r., jednak do czasu zakoñczenia kontroli (po³owa 2001 r.) nie zapad³a decyzja o rozpoczêciu jej budowy.
Dzia³ania Ministra Gospodarki oraz zarz¹du Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na rzecz dywersyfikacji
dostaw gazu by³y zgodne z celami wyznaczonymi w Za³o¿eniach polityki energetycznej Polski do 2020 r. oraz z harmonogramem okrelonym przez Radê Ministrów w rozporz¹dzeniu w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Z celami tymi by³o równie¿ zgodne podpisanie w 2001 r. umowy na dostawy gazu z Danii, jak i realizacja Wspólnej
Deklaracji Premiera Polski i Premiera Norwegii z 3 lipca 2000 r. dotycz¹cej przysz³ego d³ugoterminowego kontraktu na dostawy, bezporednim gazoci¹giem, w iloci 5 mld m3 gazu rocznie. Wykonaniu zadañ zapisanych w Za³o¿eniach podporz¹dkowana by³a rezygnacja z kontynuowania dzia³añ nie prowadz¹cych do zagwarantowania zagranicznych dostaw gazu bezporednio ze z³ó¿ eksportera, tj. zakupu gazu w Holandii oraz uczestnictwa PGNiG S.A. w budowie gazoci¹gu Bernau  Szczecin.
Zakontraktowane dostawy gazu z importu nie zabezpiecza³y w wystarczaj¹cym stopniu zró¿nicowania kierunków zaopatrzenia Polski w gaz ziemny w okresie do 2020 r. Stan zaawansowania dzia³añ na rzecz uzyskania, zgodnie z Za³o¿eniami, bezporedniego dostêpu do co najmniej dwóch zagranicznych z³ó¿ gazu nale¿¹cych do ró¿nych krajów, na dzieñ
zakoñczenia kontroli, by³ niewystarczaj¹cy dla dokonania ich pe³nej oceny. Umowa z Norwegi¹ na dostawy 5 mld m3 gazu
rocznie stanowi³aby wype³nienie programu rz¹dowego w tym zakresie. W okresie poprzedzaj¹cym rozpoczêcie tych dostaw, zró¿nicowanie kierunków importu gazu zapewnia podpisana z Dani¹ umowa zakupu 2 mld m3 gazu rocznie przez
8 lat, pocz¹wszy od 2003 r.
Jako celowe Izba uzna³a przygotowanie przez PGNiG programu zwiêkszenia pojemnoci magazynów gazu do iloci
wymaganych w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 sfinalizowanie dzia³añ, które umo¿liwi¹ zdywersyfikowany import gazu we-

d³ug zasad okrelonych w Za³o¿eniach
polityki energetycznej Polski do 2020 r.
oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy,

 zapewnienie osi¹gniêcia pojemnoci magazynowych gazu odpowiadaj¹cych wymogom okrelonym w ustawie
Prawo energetyczne.

#

Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ
korzystania z us³ug
doradczych
i eksperckich przez
organy administracji
rz¹dowej

Cel

Zakres

Ustalenie zakresu oraz ocena zasadnoci korzystania przez organy administracji rz¹dowej z us³ug eksperckich.

Kontroli poddano 20 jednostek, m.in.
Kancelariê Prezesa Rady Ministrów,
G³ówny Urz¹d Ce³, G³ówny Urz¹d Statystyczny, Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwoci, Urz¹d Zamówieñ Publicznych.

Przeprowadzone kontrole ujawni³y niecelowe i niegospodarne wydatkowanie rodków
bud¿etowych na zlecanie prac, które zgodnie ze statutem i regulaminem organizacyjnym badanych jednostek stanowi³y ich zadania w³asne i wchodzi³y w zakres obowi¹zków s³u¿bowych pracowników.
W okresie 1999 r.  I pó³rocze 2000 r. w kontrolowanych jednostkach zlecono ponad 6200 us³ug o charakterze doradczym i eksperckim. Na ten cel z bud¿etu pañstwa wydatkowano ponad 66.569 tys. z³, przy czym 30% zlecanych prac
stanowi³y analizy, opinie prawne i projekty aktów prawnych. Zadania te wchodzi³y w zakres statutowej dzia³alnoci urzêdów oraz ministerstw i nale¿a³y do obowi¹zków odpowiednich departamentów.
Potrzebê zlecania us³ug kierownicy kontrolowanych jednostek uzasadniali najczêciej zbyt szczup³¹ obsad¹ personaln¹ urzêdów, a tak¿e brakiem pracowników maj¹cych odpowiednie kwalifikacje i dowiadczenie, szczególnie w zakresie legislacji i praktycznej znajomoci techniki opracowywania aktów prawnych. Wspomniane prace zlecane by³y osobom
fizycznym  w tym pracownikom naukowym, a tak¿e studentom oraz kancelariom prawniczym. Najwy¿sza Izba Kontroli,
nie neguj¹c potrzeby korzystania z us³ug ekspertów przy kompleksowym opracowywaniu projektów ustaw o wyj¹tkowym
znaczeniu dla systemu prawnego oraz w przypadkach szczególnych, wymagaj¹cych specyficznych kwalifikacji i umiejêtnoci, ustali³a jednak, i¿ w badanych jednostkach zlecane by³o g³ównie opracowanie projektów nowelizacji ustaw, projektów ustaw resortowych, projektów aktów wykonawczych, które kontrolowane urzêdy mia³y obowi¹zek przygotowaæ w³asnymi si³ami. Co wiêcej, zlecano równie¿ inne zadania, takie jak przygotowywanie sprawozdañ, harmonogramów i kosztorysów szkoleñ, przygotowywanie opinii i analiz, a wiêc takie, które powinny byæ wykonane w ramach stosunku pracy.
Jako niecelowe i niegospodarne NIK oceni³a zlecanie us³ug o charakterze doradczym i eksperckim studentom. Byli
oni zleceniobiorcami ok. 10% objêtych badaniami umów. Powierzano im m.in. sporz¹dzanie analiz prawnych i merytorycznych dokumentów kierowanych pod obrady Rady Ministrów, opinii prawnych, analiz ekonomicznych, a tak¿e opracowanie szeregu projektów ustaw i aktów wykonawczych obejmuj¹cych ró¿ne dziedziny ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Zlecanie podmiotom zewnêtrznym us³ug kierownicy kontrolowanych jednostek uzasadniali m.in. tym, ¿e pracownicy
kontrolowanych jednostek nie posiadali odpowiednich kompetencji, w tym praktyki legislacyjnej. Jednoczenie do wykonywania zadañ wchodz¹cych w zakres obowi¹zków pracowniczych anga¿owano studentów, którzy nie legitymowali siê
odpowiednimi kwalifikacjami i dowiadczeniem zawodowym. W ocenie NIK, zlecenie co najmniej 60% sporód objêtych
badaniem us³ug o charakterze doradczym i eksperckim by³o nieuzasadnione i stanowi³o zbêdny wydatek.
Izba negatywnie oceni³a fakt, i¿ wród badanych umów, ok. 12% stanowi³y us³ugi zlecane w³asnym pracownikom,
szczególnie w sytuacji, gdy zakres ich obowi¹zków pokrywa³ siê z tematem zleconej pracy. Z tej formy dodatkowego
dofinansowania korzystali m.in. pracownicy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa
rodowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W wiêkszoci kontrolowanych jednostek stwierdzono równie¿ nieprawid³owoci zwi¹zane z naruszaniem przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych. Dotyczy³o to przede wszystkim stosowania trybu zamówienia z wolnej rêki w sytuacji, gdy nie zachodzi³y okolicznoci uzasadniaj¹ce jego zastosowanie, a tak¿e dzielenia zamówienia. W ocenie NIK wiadczy
to m.in. o niew³aciwym spe³nieniu swojej roli przez s³u¿by kontroli wewnêtrznej, za co odpowiedzialni s¹ generalni dyrektorzy kontrolowanych jednostek.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ograniczenie zlecania us³ug eksperckich i doradczych podmiotom ze-
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wnêtrznym do przypadków szczególnych, wymagaj¹cych kwalifikacji
i umiejêtnoci, jakich nie posiadaj¹ pracownicy danej jednostki,
 zaprzestanie zlecania wykonywa-

nia us³ug w³asnym pracownikom,
 zatrudnianie kadry o odpowiednich
kwalifikacjach, gwarantuj¹cych realizacjê statutowych zadañ jednostki.

Tytu³ kontroli
Wyniki kontroli
dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa
pañstwowego
„Porty Lotnicze” (PPL)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci gospodarowania maj¹tkiem PPL oraz przygotowania przedsiêbiorstwa do wydzielenia
z jego struktur Agencji Ruchu Lotniczego.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej,
PPL, PL Warszawa Okêcie, PL GdañskTrójmiasto sp. z o.o., Górnol¹skim Towarzystwie Lotniczym S.A., Miêdzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana
Paw³a II Kraków-Balice, Lotniczym
Dworcu Towarowym Wroc³aw sp. z o.o.
i w PL Poznañ-£awica sp. z o.o.

W ocenie NIK, mimo bardzo dobrych wyników finansowych PPL (zysk netto Przedsiêbiorstwa wyniós³ 106,9 mln z³ w 1999 r. i 198,5 mln z³ w 2000 r.) jego kierownictwo wielokrotnie nie wype³nia³o obowi¹zku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na zasadach racjonalnej gospodarki
i rachunku ekonomicznego.
W objêtym kontrol¹ okresie 1998-2000, skutki finansowe dzia³añ niegospodarnych b¹d podjêtych z naruszeniem
prawa wynios³y 49,03 mln z³, a inne nieprawid³owoci finansowe  powsta³e w wyniku dzia³añ nierzetelnych b¹d niecelowych  to 18,57 mln z³. Nadto, dochody PPL uszczuplone zosta³y o kolejne 25,38 mln z³.
Stwierdzone nieprawid³owoci powsta³y  zdaniem NIK  w znacznej mierze w konsekwencji nierzetelnie sprawowanego przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nadzoru za³o¿ycielskiego oraz niew³aciwego zarz¹dzania przez
kolejnych naczelnych dyrektorów PPL.
Brak w³aciwego nadzoru sprawia³, ¿e minister nie mia³ dostêpu do pe³nej informacji o ekonomiczno-prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania PPL i portów lotniczych. Brak prawid³owo sprawowanego nadzoru spowodowa³, ¿e PPL nie
zabezpieczy³y sp³aty kredytu wartoci ok. 200 mln z³, przez ustanowienie hipoteki na nieruchomociach portów lotniczych.
Brak zabezpieczenia oznacza, ¿e w wypadku zaistnienia niewyp³acalnoci PPL, kontynuowanie sp³at przej¹æ bêdzie musia³ Skarb Pañstwa (do sp³acenia zosta³o jeszcze ok. 170 mln z³, a ostateczny termin to 2012 r.).
Izba stwierdzi³a te¿ przypadki nieracjonalnego i nierzetelnego dysponowania maj¹tkiem PPL przez kierownictwo Przedsiêbiorstwa. Poprzez porêczenie prywatnej spó³ce G-5 kredytu na 13 mln z³ wykorzystano mienie pañstwowe do przysporzenia korzyci osobom prywatnym i nara¿ono PPL na ryzyko finansowe tej operacji. Opóniaj¹c windykowanie nale¿noci  na przesz³o 15 mln z³  de facto kredytowano partnerów handlowych PPL. Tworzono spó³ki b¹d do nich przystêpowano bez uwzglêdnienia interesu PPL  m.in. z naruszeniem prawa umorzono udzia³y w spó³ce LGS na kwotê 38,5 mln z³.
PPL nie zosta³o nale¿ycie przygotowane do wydzielenia z niego Agencji Ruchu Lotniczego. Nie wprowadzono jakichkolwiek zmian w strukturze organizacyjnej ARL, pozwalaj¹cych na przejêcie przez ni¹ funkcji pañstwowego organu zarz¹dzaj¹cego ruchem lotniczym, przejmowanie maj¹tku na ewidencjê Agencji nastêpowa³o z opónieniem, nie zosta³ równie¿ zakoñczony proces porz¹dkowania w³asnoci gruntów.
Wyniki kontroli wskaza³y tak¿e na szereg nielegalnych dzia³añ PPL, polegaj¹cych na nieprzestrzeganiu zasad okrelonych w ustawie o rachunkowoci, w szczególnoci rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji maj¹tkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentownoci jednostki.
Zdaniem Izby, w dzia³alnoci MTiGM istnia³y obszary zagro¿one niegospodarnoci¹, a niekiedy korupcj¹. Ocena ta
dotyczy³a m.in. sprawowania przez piêciu wy¿szych urzêdników MTiGM funkcji cz³onków rad nadzorczych w spó³kach
z udzia³em PPL, jako przedstawicieli przedsiêbiorstwa.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 istnieje pilna potrzeba przyjêcia
przez Radê Ministrów programu polityki pañstwa w dziedzinie lotnictwa
cywilnego, uwzglêdniaj¹cej zasady
funkcjonowania portów lotniczych,

 nale¿y pilnie zaktualizowaæ przepisy reguluj¹ce funkcjonowanie PPL,
zw³aszcza dotycz¹ce restrukturyzacji
i komercjalizacji PPL, w którym nadal
obowi¹zuje statut z 1988 r. uzupe³niony aneksem z roku 1997,
 konieczne jest wzmocnienie nadzoru nad maj¹tkiem PPL przez ministra
w³aciwego do spraw transportu,

 nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ zaliczania dotacji celowych dla spó³ek eksploatuj¹cych porty lotnicze w poczet
przysz³ych akcji b¹d udzia³ów Skarbu Pañstwa.
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Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ szkolenia
i egzaminowania
kandydatów
na kierowców
oraz wydawania
praw jazdy

Cel

Zakres

Ocena przebiegu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
oraz wydawania praw jazdy, a tak¿e
rozpoznanie obszarów korupcji zwi¹zanych z przyznawaniem uprawnieñ
do kierowania pojazdami.

Kontrol¹ objêto: 10 urzêdów wojewódzkich, 21 starostw i urzêdów
miast na prawach powiatów oraz 20
wojewódzkich orodków ruchu drogowego.

Przeprowadzona w 44 orodkach nauki jazdy kontrola wykaza³a, ¿e szkolenie i egzaminowanie ubiegaj¹cych siê o prawo jazdy nie przygotowuje ich do bezpiecznego poruszania siê po drogach publicznych. Ujawniono, i¿ instruktorzy wydawali zawiadczenia o ukoñczeniu kursu kandydatom, którzy nie odbyli wymaganych zajêæ; do udzia³u w praktycznym szkoleniu dopuszczano kursantów przed ukoñczeniem czêci teoretycznej z zakresu techniki prowadzenia pojazdów i znajomoci zasad ruchu drogowego. O niedostatecznym przygotowaniu wiadczy³y wyniki pañstwowych egzaminów na prawo jazdy, które w pierwszym terminie zda³o zaledwie 32,7% kursantów. W 1999 r. osoby o krótkim sta¿u w kierowaniu pojazdami w wieku od 18 do 24 lat stanowi³y 35%
sprawców wypadków drogowych. Oprócz nierzetelnej pracy orodków nauki jazdy, niezadowalaj¹ce przygotowanie kandydatów mia³o zwi¹zek z niewykonywaniem przez starostów skutecznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ orodków (w 15
starostwach sporód 21 badanych nie przeprowadzono w ogóle kontroli dzia³alnoci szkoleniowej).
W 17 wojewódzkich orodkach ruchu drogowego stwierdzono nieprawid³owoci zwi¹zane z egzaminowaniem. Najistotniejsze to m.in.: nierzetelne sprawdzanie testów, w wyniku czego w 2 orodkach zaliczano egzamin teoretyczny 15
osobom, które przekroczy³y limit b³êdów, czy te¿ niesprawdzanie to¿samoci osób przystêpuj¹cych do egzaminu. Wyniki
ankiety przeprowadzonej w trakcie kontroli wród osób egzaminowanych wskaza³y na wystêpowanie, w szerokim zakresie, negatywnych zjawisk podczas egzaminów na prawo jazdy. Sporód osób, które odpowiedzia³y na pytania 13% poda³o, ¿e nie poinformowano ich o przyczynach niezaliczenia egzaminu, a ponad 68% - ¿e istnieje mo¿liwoæ z³o¿enia skargi
do osoby nadzoruj¹cej przebieg egzaminu. Ustalono równie¿, ¿e w 3 orodkach (sporód 20 objêtych badaniem) egzaminatorami by³y osoby zatrudnione w organach, które by³y zobowi¹zane do wykonywania bezporedniego nadzoru nad tymi
jednostkami. W 2 kolejnych orodkach stwierdzono zatrudnianie jako egzaminatorów osób ukaranych za ra¿¹ce naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. za kierowanie pojazdem pod wp³ywem alkoholu. Ujawniono tak¿e przypadki zatrudniania w charakterze egzaminatorów osób oskar¿onych za przyjêcie korzyci materialnej za umo¿liwienie zdania egzaminu - 4,4% osób ankietowanych stwierdzi³o, ¿e uzyska³o prawo jazdy w zamian za wrêczenie korzyci materialnej egzaminatorowi lub osobom z nim zwi¹zanym.
Izba zwraca uwagê, i¿ korupcji w przyznawaniu uprawnieñ do kierowania pojazdami sprzyjaj¹ rozwi¹zania prawne,
stanowi¹ce i¿ czêæ praktyczna egzaminu nie ma charakteru komisyjnego  zdaj¹cego ocena jedynie egzaminator. Przepisy nie zabraniaj¹ te¿, aby egzaminy przeprowadza³y osoby sprawuj¹ce równoczenie, z upowa¿nienia wojewody, czynnoci z zakresu bezporedniego nadzoru nad orodkami, w których kandydaci s¹ egzaminowani. Korupcji sprzyjaj¹ ponadto rozwi¹zania prawne, które reguluj¹ dzia³alnoæ wojewódzkich orodków ruchu drogowego, zgodnie z którymi koszty
ich dzia³alnoci, w tym p³ace pracowników (m.in. egzaminatorów), finansowane s¹ z op³at wnoszonych przez osoby egzaminowane. Najprostszym sposobem polepszenia kondycji finansowej orodka jest bowiem zwiêkszanie wp³ywów z op³at
egzaminacyjnych, równie¿ przez zwiêkszenie liczby egzaminów, w tym poprawkowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 Prezes Rady Ministrów powinien
zapewniæ, w szczególnoci przez
dzia³ania nadzorcze wojewodów,
w zakresie ustalonym przez ustawy
reguluj¹ce funkcjonowanie samorz¹dów terytorialnych, wykonywanie
przez starostów nadzoru nad orod-
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kami szkolenia kierowców oraz zobowi¹zaæ wojewodów do wykonywania skutecznego nadzoru orodków
egzaminuj¹cych kandydatów na kierowców,
 celowe jest wprowadzenie przez
ministra w³aciwego ds. transportu,
w porozumieniu z ministrem ds. finansów publicznych, zmian w zasadach finansowania wojewódzkich orodków
ruchu drogowego,

 celowe jest zwiêkszenie liczby godzin praktycznej nauki jazdy (obecnie
minimum 20 godz.) oraz wprowadzenie zasady komisyjnego zdawania egzaminów na prawo jazdy.

Tytu³ kontroli
Zawieranie i realizacja
umów w Pañstwowym
Przedsiêbiorstwie
U¿ytecznoœci Publicznej
„Poczta Polska”

Cel

Zakres

Ocena rzetelnoci wykonania wniosków pokontrolnych dotycz¹cych usuniêcia przyczyn wystêpowania stwierdzonych nieprawid³owoci w zawartych w latach 1996-1999 umowach
o dostawê materia³ów i us³ug, oraz
dokonanie oceny prawid³owoci zawierania i realizacji postanowieñ
umów o dostawê materia³ów i us³ug
w 2000 r. i w I pó³roczu 2001 r.

Kontrolê przeprowadzono w Centralnym Zarz¹dzie Poczty Polskiej oraz
Dyrekcji Okrêgu Poczty w Warszawie.

W ocenie NIK, mimo i¿ Poczta Polska wykazywa³a w latach 2000-2001 dodatnie
wyniki finansowe, by³yby one znacznie lepsze, przy ni¿szych kosztach dzia³alnoci,
w tym kosztach us³ug obcych. Stwierdzono bowiem, ¿e kierownictwo przedsiêbiorstwa niecelowo i niegospodarnie dysponowa³o rodkami finansowymi, nie podejmuj¹c dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia kosztów zwi¹zanych z zawieraniem i realizacj¹ umów o dostawê materia³ów i us³ug. Nadal, podobnie jak to mia³o miejsce w latach 1996-1999, wystêpowa³y liczne przypadki nieuzasadnionego zawierania umów w wymienionym zakresie, nieprzestrzegano wewnêtrznych
procedur przetargowych przy wyborze wykonawców zamówieñ, nieegzekwowano od zleceniobiorców rzetelnej realizacji
postanowieñ umów.
W ocenie NIK, do g³ównych przyczyn wymienionych nieprawid³owoci zaliczyæ nale¿y niepe³ne i przewlek³e realizowanie wniosków pokontrolnych Izby, skierowanych w 1999 r. do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej oraz innych kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych Poczty.
Niewykonano bowiem wniosków NIK dotycz¹cych m.in. opracowania regulaminów organizacyjnych lub zakresu zadañ dla wszystkich biur Centralnego Zarz¹du Poczty Polskiej (CZPP) przygotowuj¹cych i realizuj¹cych przedsiêwziêcia
gospodarcze, nie zaktualizowano zasad obiegu dokumentów finansowo-ksiêgowych, nie opracowano jednolitych wzorów
dokumentów  w zale¿noci od rodzaju i przedmiotu umowy. Analiza 60 wybranych umów zawartych przez Pocztê Polsk¹
i realizowanych od 2000 r. do koñca drugiego kwarta³u 2001 r. wykaza³a m.in., i¿ na skutek tych i innych nieprawid³owoci,
niecelowo, niegospodarnie b¹d bez rzetelnego udokumentowania Poczta wydatkowa³a kwotê 1.491tys. z³. Na przyk³ad,
wskutek nieprzestrzegania obowi¹zuj¹cych w Poczcie Polskiej procedur przetargowych przy wyborze dostawcy paliw
wybrano firmê, której oferta by³a dro¿sza od zg³oszonej przez firmê konkuruj¹c¹ o udzielenie zamówienia. W rezultacie
tylko do koñca czerwca 2001 r. za paliwo dostarczone przez wybranego dostawcê (na podstawie umowy podpisanej
w grudniu 2000 r.), Poczta Polska wydatkowa³a o blisko 226 tys. z³ wiêcej, ni¿ zap³aci³aby za to paliwo, kupuj¹c je na
wolnym rynku.
Zastrze¿enia Izby wzbudzi³a celowoæ promowania Poczty Polskiej poprzez szeroko rozpowszechnione rozdawnictwo materia³ów reklamowych, niekiedy znacznej wartoci. Wród tych ostatnich znalaz³y siê np. jedwabne krawaty, galanteria skórzana, wyroby ze z³ota. Analiza 93 zamówieñ na dostawy materia³ów promocyjno- reklamowych (o ³¹cznej wartoci 5 mln z³) wykaza³a, ¿e w wiêkszoci zamówienia te mia³y formê jednostronnie podpisanych zleceñ.
Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawid³owoci dotycz¹ce zawierania i realizowania umów przez Pocztê Polsk¹ ujawni³y
niewielk¹ skutecznoæ wykonywania ustawowych uprawnieñ przez Radê Poczty Polskiej, w tym prawa do kontrolowania
dzia³alnoci Poczty. Ustaleñ kontroli NIK wykaza³y, ¿e kilkakrotne zalecenia Rady w sprawie zmiany wielkoci i struktury
zakupów materia³ów promocyjnych, zosta³y zlekcewa¿one przez kierownictwo Poczty Polskiej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wzmo¿enie przez Ministra Infrastruktury nadzoru nad dzia³alnoci¹
kierownictwa Poczty Polskiej oraz rozwa¿enie celowoci skorzystania
z uprawnieñ okrelonych w art. 35 ustawy z 30 lipca 1997 r. o pañstwowym

przedsiêbiorstwie u¿ytecznoci publicznej Poczta Polska,
 rzetelne zrealizowanie przez kierownictwo Poczty Polskiej wszystkich
wniosków pokontrolnych NIK,
 podjêcie przez Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej stosownych dzia³añ zmierzaj¹cych do stworzenia systemu kontroli wewnêtrznej, zapewnia-

j¹cego skuteczny nadzór nad racjonalnym wydatkowaniem rodków finansowych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych Poczty.
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Tytu³ kontroli
Finansowanie
ze œrodków
bud¿etowych
szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci wpisywania do
ewidencji szkó³ niepublicznych i nadawania im uprawnieñ szkó³ publicznych, naliczania i przekazywania oraz
rozliczania dotacji dla tych szkó³,
a tak¿e rozliczania siê szkó³ niepublicznych z jednostkami samorz¹du
terytorialnego z tytu³u wynajmowania
maj¹tku.

Kontrol¹ objêto: starostwa powiatowe
w Olenicy, Zgorzelcu, Tomaszowie
Mazowieckim, Chrzanowie, Zakopanem, Olenie, Nysie, Strzelcach Opolskich, Pile, Policach, Goleniowie i 32
urzêdy gmin.

Warunkiem przekazania dotacji dla szko³y niepublicznej o uprawnieniach szko³y
publicznej jest wpisanie jej do ewidencji szkó³ niepublicznych. W wyniku kontroli
ustalono, ¿e wnioski o dokonanie takiego wpisu rozpatrywane by³y z opónieniem oraz bez wymaganego potwierdzenia
kuratora owiaty spe³niania przez szko³ê warunku prawid³owej realizacji zadañ. W 67% badanych jednostek stwierdzono
m.in. brak wymaganych opinii powiatowego inspektora sanitarnego oraz pañstwowej stra¿y po¿arnej dotycz¹cych mo¿liwoci zapewnienia higienicznych i bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki. Dokumentacje zawiera³y te¿ luki
w danych dotycz¹cych kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektorów przewidzianych do zatrudnienia w szko³ach, czêsto brak by³o te¿ owiadczeñ za³o¿ycieli szkó³ o realizowaniu w nich programów nauczania uwzglêdniaj¹cych
podstawy programowe kszta³cenia ogólnego.
W 72% kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego stwierdzono istotne nieprawid³owoci w ustalaniu zasad
udzielania dotacji szko³om i placówkom niepublicznym, mimo takiego obowi¹zku na³o¿onego od 1 stycznia 1999 r. ustaw¹
o systemie owiaty. Zasady te b¹d w ogóle nie by³y opracowywane, albo te¿ ze znacznym, ponad dwuletnim, opónieniem. Odnotowano te¿ nieodosobnione przypadki niezgodnoci owych zasad z obowi¹zuj¹cymi przepisami. By³a to jedna
z przyczyn nieprawid³owoci zwi¹zanych z naliczaniem, przekazywaniem b¹d rozliczaniem dotacji. W 62,5% badanych
przypadków dotacje wyp³acano w kwotach niezgodnych z postanowieniami ustawy o systemie owiaty i z naruszeniem
zasad okrelonych w uchwa³ach organów stanowi¹cych jednostek samorz¹dowych. W 65% badanych samorz¹dów sporz¹dzane przez szko³y comiesiêczne meldunki o liczbie uczniów  na podstawie których naliczano wysokoæ nale¿nej
dotacji  by³y nierzetelne, nie odpowiadaj¹ce stanowi faktycznemu. Z kolei w 34,9% kontrolowanych jednostek samorz¹du dotacje przekazywano z opónieniem  nawet do 120 dni  i w zani¿onych wysokociach.
Kontrola wykaza³a tak¿e, ¿e w 52,5% przypadków udostêpniania przez badane samorz¹dy maj¹tku podmiotom prowadz¹cym szko³y, zawarte umowy nie zabezpiecza³y w nale¿yty sposób interesu jednostek samorz¹dowych. Nieprawid³owoci dotyczy³y w szczególnoci zani¿ania stawek czynszu b¹d ustalania ich bez stosownej kalkulacji, a tak¿e braku
zabezpieczenia terminów i warunków p³atnoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie okrelonych w ustawie o systemie owiaty zasad w zakresie nadawania szko³om niepublicznym
uprawnieñ szkó³ publicznych oraz
zwiêkszenie nadzoru ze strony kuratorów owiaty nad przestrzeganiem przez
te szko³y warunków uzyskania uprawnieñ szkó³ publicznych,
 zapewnienie w³aciwej kontroli nad
szko³ami i placówkami niepublicznymi
przez jednostki samorz¹du terytorial-
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nego, zw³aszcza w zakresie danych
zawartych we wnioskach o dotacje,
 zintensyfikowanie nadzoru wojewodów i regionalnych izb obrachunkowych nad organami stanowi¹cymi jednostek samorz¹du terytorialnego
w zwi¹zku z uchwalaniem przez nie zasad udzielania dotacji szko³om,
 zweryfikowanie umów zawartych
przez gminy i powiaty ze szko³ami niepublicznymi, na podstawie których
szko³y korzystaj¹ ze sk³adników maj¹tkowych jednostek samorz¹du terytorialnego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie
œrodkami specjalnymi
Urzêdu Kultury Fizycznej
i Sportu przeznaczonymi
na rozwijanie sportu
wœród dzieci, m³odzie¿y
i osób
niepe³nosprawnych

Ocena gospodarowania przez Urz¹d
Kultury Fizycznej i Sportu rodkami
specjalnymi w czêci przeznaczonej
na rozwijanie sportu wród dzieci,
m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
a tak¿e wykorzystania tych rodków
przez zleceniobiorców zadañ nie zaliczanych do sfery finansów publicznych.

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Kultury Fizycznej i Sportu, a tak¿e
w 29 stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu i 52 uczniowskich klubach
sportowych.

Na finansowanie rozwoju sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych
przeznaczane s¹ g³ównie rodki specjalne UKFiS. W 2000 r. Urz¹d przeznaczy³ na
ten cel 118,5 mln z³. W stowarzyszeniach kultury fizycznej i sportu objêtych kontrol¹ NIK, w 2000 r. na zadania zlecone
wykorzystano 16,8 mln z³ - z bud¿etu UKFiS i 55,4 mln z³ - ze rodków specjalnych UKFiS. W strukturze wydatków ze
rodków specjalnych 84% przeznaczono na rozwój sportu wród dzieci i m³odzie¿y, a 16% na sport osób niepe³nosprawnych. rodki specjalne na wspomaganie tej dzia³alnoci UKFiS uzyskuje - zgodnie z ustaw¹ o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach  z dop³at do stawek w grach liczbowych. Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a
procedurê przyznawania rodków specjalnych oraz ich wykorzystywania i rozliczania w skontrolowanych jednostkach.
Szczególnie pozytywnie NIK oceniono dzia³alnoæ uczniowskich klubów sportowych. Wykazywa³y one du¿¹ dba³oæ o przekazany im sprzêt sportowy, w³aciwie go u¿ytkuj¹c. Sprzêt wykorzystywany by³ przez dzieci i m³odzie¿ szkoln¹ na lekcjach
wychowania fizycznego, zajêciach pozalekcyjnych, w zawodach sportowych i na zajêciach sekcji sportowych uczniowskich klubów sportowych.
Wród stwierdzonych nieprawid³owoci w gospodarowaniu rodkami specjalnymi wymieniæ nale¿y nieprzestrzeganie
obowi¹zku dokonywania wydatków publicznych w sposób oszczêdny i efektywny, prowadzenie wyboru wykonawców zadañ bez dochowania warunków konkurencyjnoci ofert, nieprecyzyjne formu³owanie treci zlecanych zadañ, podzlecanie
otrzymanych zadañ kolejnym jednostkom, nieprzestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych i zasad rachunkowoci
przy udzielaniu zamówieñ, nieprzestrzeganie zasad zaleconych przez Prezesa UKFiS dotycz¹cych wykorzystywania dochodów uzyskiwanych w toku realizacji zadania,. £¹czna kwota nieprawid³owych wydatków ujawnionych w wyniku kontroli
wynios³a 2.017,4 tys. z³, z czego 1.959 tys. z³ stanowi³a kwota wydatków dokonanych z naruszeniem prawa, w tym zw³aszcza ustawy o zamówieniach publicznych.
W rezultacie wczeniej prowadzonych kontroli, NIK wnioskowa³a o nowelizacjê ustawy o grach losowych, zak³adach
wzajemnych i grach na automatach oraz ustawy o finansach publicznych, by do funduszy przekazywanych ze rodków
specjalnych UKFiS mog³y byæ stosowane przepisy drugiej z wymienionych ustaw odnosz¹ce siê do dotacji bud¿etowych
oraz przepisy okrelaj¹ce szczegó³owe zasady i tryb dofinansowywania zadañ, sk³adania wniosków, przekazywania rodków i ich rozliczania. NIK krytycznie oceni³a fakt, i¿ Minister Edukacji Narodowej i Minister Finansów nie podjêli dzia³añ
umo¿liwiaj¹cych realizacjê tych wniosków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ legislacyjnych
zmierzaj¹cych do zmiany ustawy o finansach publicznych przez dodanie
przepisu okrelaj¹cego, ¿e dotacjami
celowymi podlegaj¹cymi szczególnym
zasadom rozliczeñ s¹ tak¿e rodki przekazywane ze rodków specjalnych tworzonych z dop³at do stawek w grach
liczbowych,
 podjêcie prac legislacyjnych maj¹cych na celu znowelizowanie ustawy

o grach losowych, zak³adach wzajemnych i grach na automatach przez dodanie przepisu upowa¿niaj¹cego w³aciwego ministra do okrelenia rozporz¹dzeniem szczegó³owych zasad dofinansowywania lub finansowania zadañ
w zakresie rozwijania sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
 zapewnienie potencjalnym zleceniobiorcom zadañ warunków równego
dostêpu do informacji o mo¿liwoci
skorzystania z dofinansowania ze rodków specjalnych, zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji,

 zracjonalizowanie gospodarki rodkami specjalnymi UKFiS przeznaczonymi na rozwój sportu wród dzieci, m³odzie¿y i osób niepe³nosprawnych,
w tym podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
m.in. do ograniczenia nak³adów przeznaczonych na koszty obs³ugi zleconych zadañ.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Gospodarowanie
maj¹tkiem
w Przedsiêbiorstwie
Pañstwowym
„Pracownie Konserwacji
Zabytków” w Warszawie

Ocena stanu organizacyjnego przedsiêbiorstwa, celowoci i prawid³owoci dokonanych w nim przekszta³ceñ,
efektów jego dzia³alnoci produkcyjno  us³ugowej oraz sposobu gospodarowania rodkami trwa³ymi oraz
ocena nadzoru Ministra Skarbu Pañstwa nad przedsiêbiorstwem.

Kontrolê, przeprowadzono w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym Pracownie
Konserwacji Zabytków.

Przed rozpoczêciem prywatyzacji PP Pracownie Konserwacji Zabytków funkcjonowa³o jako przedsiêbiorstwo wielozak³adowe, posiadaj¹ce 20 oddzia³ów terenowych.
W okresie od wrzenia 1989 r. do kwietnia 1992 r. zlikwidowano oddzia³y, a w ich miejsce utworzone zosta³y spó³ki z udzia³em
kapita³owym PP PKZ.
W 1992 r. NIK przeprowadzi³a kontrolê przekszta³ceñ w³asnociowych i organizacyjnych w Przedsiêbiorstwie, za w 1995 r.
bada³a jego stan organizacyjny i finansowy. Kontrole te wykaza³y, ¿e przyjêta koncepcja przekszta³ceñ, oparta na przepisach
kodeksu handlowego i pomijaj¹ca postanowienia ustawy o prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych, doprowadzi³a do niegospodarnego rozdysponowania znacznej czêci maj¹tku. Mimo zakoñczenia dzia³alnoci oddzia³ów PKZ nie zamkniêto rozliczeñ zwi¹zanych z ich likwidacj¹. Bilanse likwidacyjne oddzia³ów by³y nierzetelne  nie zawiera³y prawid³owej wyceny sk³adników maj¹tkowych i nie przelicza³y zagranicznych nale¿noci i zobowi¹zañ wed³ug kursu na dzieñ zamkniêcia likwidacji.
Likwidacja oddzia³ów i utworzenie w ich miejsce spó³ek prawa handlowego z udzia³em kapita³owym PP PKZ mia³o stanowiæ
II etap prywatyzacji, zmierzaj¹cy do likwidacji Zarz¹du Przedsiêbiorstwa. Tymczasem PP PKZ na powrót zaczê³o odbudowê
w³asnego potencja³u wytwórczego, powo³uj¹c zak³ady terenowe i zwiêkszaj¹c zatrudnienie.
Kontrola NIK stwierdzi³a, ¿e podjête przez Przedsiêbiorstwo w latach 1996-2000 wysi³ki maj¹ce na celu likwidacjê
negatywnych skutków prowadzonej w latach 1989-1994 prywatyzacji Przedsiêbiorstwa jak i prób jego odtwarzania nie
przynios³y poprawy finansowej kondycji. Realizowane koncepcje restrukturyzacji PP PKZ przynios³y niekorzystne efekty
ekonomiczno-finansowe, odnotowano w okresie 6 lat (1995-2000) sumê strat netto na dzia³alnoci gospodarczej w ³¹cznej kwocie 11.150 tys. z³. Przedsiêbiorstwo w dniu 31 grudnia 2000 r. posiada³o maj¹tek trwa³y stanowi¹cy 42,6% wartoci
z 1 stycznia 1995 r.
Ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo dzia³a³o przez ostanie 10 lat nie wykonuj¹c obowi¹zków okrelonych w ustawie o rachunkowoci. Stwierdzono zarazem, ¿e PP PKZ uchyla³o siê od realizacji wniosków pokontrolnych w tym zakresie, sformu³owanych przez NIK i UKS w latach 1992-1996. Tak¿e póniej prowadzi³o rachunkowoæ w sposób naruszaj¹cy przepisy ustawy o rachunkowoci. By³ to powód, dla którego nie mo¿na by³o jednoznacznie stwierdziæ, czy wykazywane aktywa i pasywa Przedsiêbiorstwa zosta³y rzetelnie ustalone. Biegli rewidenci mieli powa¿ne zastrze¿enia do rocznych sprawozdañ finansowych.
Jednym z powodów takiego stanu rzeczy by³ brak w³aciwego nadzoru ze strony organów za³o¿ycielskich  Ministerstwa Kultury i Sztuki - do 31 grudnia 1997 r. i Ministra Skarbu Pañstwa  po tej dacie. Rada nadzorcza powo³ana przez
Ministra Skarbu Pañstwa nie zajê³a stanowiska w sprawie niewykonywania wniosków pokontrolnych NIK, zaleceñ urzêdu
kontroli skarbowej oraz bieg³ych rewidentów sformu³owanych w wyniku wczeniejszych kontroli.
Uwagi NIK dotyczy³y tak¿e merytorycznej jakoci realizowanego wobec Przedsiêbiorstwa w latach 1996-1997 postêpowania naprawczego. Nie zosta³y usuniête przyczyny wszczêcia postêpowania naprawczego i nie zosta³y zrealizowane
jego za³o¿enia, w szczególnoci za wadliwe bilanse nie zyska³y klauzuli urzêdowego zweryfikowania b¹d nie zosta³y
poddane badaniu bieg³ego.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie przez kierownictwo PKZ dokumentacji finansowo-ksiêgowej,
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 zapewnienie przez Ministra Skarbu
Pañstwa i radê nadzorcz¹ rzeczywistej
kontroli i nadzoru, zw³aszcza nad prawid³owoci¹ sprawozdañ finansowych
i efektywnoci¹ gospodarowania maj¹tkiem Przedsiêbiorstwa.

Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
wynikaj¹cych
z postanowieñ
Konwencji o ochronie
œrodowiska morskiego
obszaru Morza
Ba³tyckiego
(Konwencja Helsiñska)

Cel

Zakres

Ocena stanu wdro¿enia przepisów
Konwencji Helsiñskiej z 1992 r., objêtych uprzednio Konwencj¹ z 1974 r.,
dotycz¹cych ochrony wód Morza Ba³tyckiego przed zanieczyszczeniami
pochodz¹cymi z l¹du.

Kontrolê przeprowadzono w 107 jednostkach organizacyjnych, m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie rodowiska, G³ównym Inspektoracie Ochrony rodowiska, 6 urzêdach wojewódzkich, 26 urzêdach
miast i gmin, 48 zak³adach przemys³owych i komunalnych.

Wyniki kontroli wskazywa³y na niezadowalaj¹cy stan realizacji przez Polskê postanowieñ Konwencji Helsiñskiej. Ministrowie w³aciwi do spraw rodowiska, rolnictwa
i gospodarki spowodowali dostosowanie przepisów prawa krajowego do istotnych wymagañ Konwencji oraz prowadzili
politykê resortow¹ zgodn¹ z jej postanowieniami. Wyst¹pi³y jednak opónienia w opracowaniu i wdro¿eniu niektórych
aktów prawnych, za inwestycje realizowano w zbyt wolnym tempie.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e kierownicy resortów oraz organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej podejmowali
intensywne dzia³ania maj¹ce na celu realizacjê inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ wód, g³ównie budowê oczyszczalni cieków i kanalizacji oraz wprowadzanie wodooszczêdnych technologii produkcji i zamkniêtych obiegów wodnych. Ochrona
wód przed zanieczyszczeniem stanowi³a równie¿ priorytet w finansowaniu przedsiêwziêæ proekologicznych przez wojewódzkie fundusze ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Pomimo znacznego wysi³ku inwestycyjnego, wyniki Monitoringu Wód Powierzchniowych wykazywa³y jednak wzrost ³adunków zanieczyszczeñ wprowadzanych rzekami do Morza
Ba³tyckiego oraz pogorszenie jakoci wód morskich. Powodowane to by³o m.in. wzrostem rocznego odp³ywu rzek, zwiêkszeniem dok³adnoci badañ dokonywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska, a tak¿e odprowadzaniem do wód sieciami kanalizacyjnymi cieków wprowadzanych uprzednio do gruntu. Nale¿y dodaæ, ¿e do czasu zakoñczenia kontroli nie zaostrzono normy zawartoci azotanów w ciekach, nie ograniczono te¿ stosowania chloroformu i toksafenu  zwi¹zków z grupy pestycydów, zaliczonych w Konwencji do substancji szczególnie niebezpiecznych.
Odnotowano tak¿e nieprawid³owoci w dzia³alnoci zarówno administracji publicznej, jak te¿ podmiotów gospodarczych. Wród 18 oczyszczalni cieków wybudowanych lub rozbudowanych na terenie kontrolowanych urzêdów miast
i gmin, 13 realizowanych by³o z opónieniem siêgaj¹cym od kilku miesiêcy do ponad 8 lat. Stwierdzono, ¿e nie wszystkie
kontrolowane zak³ady posiada³y wymagane przepisami pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie cieków do wód
i eksploatacjê urz¹dzeñ do oczyszczania cieków, wojewodowie nie egzekwowali wystarczaj¹co energicznie op³at za
szczególne korzystanie z wód, a wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska  kar wymierzonych za niezgodne z przepisami lub pozwoleniami wodnoprawnymi odprowadzanie cieków. Wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska oraz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prowadz¹c monitoring rzek i Morza Ba³tyckiego, nie przestrzega³y zarz¹dzeñ
wydanych w tym zakresie przez G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska, a GIO i wojewodowie nie nadzorowali w sposób
w³aciwy tych jednostek.
Ustalenia kontroli wskaza³y równie¿ na brak dostatecznego nadzoru i koordynacji dzia³añ w resortach ze strony ministrów odpowiedzialnych za realizacjê postanowieñ Konwencji Helsiñskiej, brak pe³nego rozeznania w stanie realizacji
przez Polskê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z Konwencji oraz nieprzekazywanie Komisji Helsiñskiej czêci informacji opracowywanych w ramach uzgodnionych rund raportowych. W wyniku kontroli nadzór GIO nad realizacj¹ umów dotycz¹cych
monitoringu rzek i Morza Ba³tyckiego uznano za niewystarczaj¹cy. Podobnie oceniono posiadane przez GIO informacje
o zakresie i wynikach dzia³alnoci prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uzupe³nienie obowi¹zuj¹cego prawa o przepisy umo¿liwiaj¹ce pe³ne

wprowadzenie w ¿ycie uzgodnieñ Konwencji Helsiñskiej,
 przyspieszenie prac nad przygotowaniem wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów zrównowa¿onego rozwoju i ochrony rodowiska,

 zwiêkszenie nadzoru Ministra rodowiska nad podleg³ymi s³u¿bami, poprawa wspó³dzia³ania z ministrami i wojewodami realizuj¹cymi postanowienia
Konwencji Helsiñskiej.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie parków
narodowych

Ocena funkcjonowania i dzia³alnoci
parków narodowych w zakresie przestrzegania ustawy o ochronie przyrody oraz innych aktów prawnych zwi¹zanych z ochron¹ przyrody.

Kontrola przeprowadzona zosta³a
w 23 jednostkach, w tym w Ministerstwie rodowiska, Krajowym Zarz¹dzie Parków Narodowych i 21 parkach narodowych.

Kontrola Izby wykaza³a, i¿ przez prawie 9 lat obowi¹zywania ustawy o ochronie
przyrody Minister rodowiska nie ustali³ krajowej strategii ochrony przyrody, bêd¹cej podstaw¹ okrelenia obszarów chronionych, do czego obligowa³a go wspomniana ustawa. Bez tego dokumentu
w latach 1993-1996 utworzono piêæ nowych parków narodowych.
Ustalono, ¿e nie zosta³y uregulowane zagadnienia ochrony zwierz¹t w ramach uzgodnieñ dwustronnych w rejonach
przygranicznych. W rezultacie zwierzêta objête ochron¹ gatunkow¹ po stronie polskiej, nie podlega³y jej po stronie bia³oruskiej (Bia³owieski Park Narodowy) i s³owackiej (tereny graniczne przyleg³e do Magurskiego Parku Narodowego). Nie
przeprowadzono te¿ nowelizacji rozporz¹dzeñ Rady Ministrów w sprawach S³owiñskiego i Tatrzañskiego Parku Narodowego i nie utworzono stref ochronnych (tzw. otulin) wymaganych przez ustawê o ochronie przyrody.
Stwierdzono brak strategii porz¹dkowania stosunków w³asnociowych gruntów w parkach narodowych (nadal ok.
16% gruntów w granicach parków nie stanowi³o w³asnoci Skarbu Pañstwa). Nie zosta³ okrelony niezbêdny zakresu
powierzchni gruntów objêtych wykupem w pierwszej kolejnoci, niezadowalaj¹ce by³o tempo zamiany i wymiany nieruchomoci. Nadal 11 parków narodowych nie posiada³o zatwierdzonych planów ochrony, co znacznie utrudnia³o pe³n¹
realizacjê zdañ statutowych i wype³nianie funkcji ochronnych parków.
W latach 1997-1999 straty ponios³o 13 gospodarstw pomocniczych parków, przy czym w 6 gospodarstwach ujemny
wynik finansowy powtórzy³ siê dwukrotnie, a w jednym gospodarstwie (Bia³owieskiego PN)  trzykrotnie. W tej sytuacji 
zdaniem NIK  dzia³ania Ministra rodowiska by³y niewystarczaj¹ce, gdy¿ ogranicza³y siê jedynie do zobowi¹zania dyrektorów parków do wiêkszego nadzoru nad kierownikami gospodarstw pomocniczych. By³o to sprzeczne z § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek bud¿etowych, który stanowi, ¿e w przypadku gdy pañstwowe gospodarstwo pomocnicze nie spe³nia warunków samofinansowania, organ, który
powo³a³ to gospodarstwo najpóniej do 31 grudnia danego roku wydaje decyzjê o jego likwidacji lub przekszta³ceniu
w inn¹ formê gospodarki finansowej.
W gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi czêæ parków nie przestrzega³a zasad i trybu przyznawania i zwalniania mieszkañ uprawnionym pracownikom s³u¿by parków narodowych.
Wyniki kontroli wskaza³y na niewystarczaj¹c¹ kontrolê i nadzór Krajowego Zarz¹du Parków Narodowych nad dzia³alnoci¹ parków narodowych w zakresie przestrzegania terminów i kosztów opracowywania planów ochrony oraz nad gospodarowaniem i wykorzystywaniem rodków finansowych. KZPN nie egzekwowa³ od parków narodowych, w ca³ym okresie objêtym kontrol¹ (od 1 stycznia 1997 r. do 30 czerwca 2000 r.), przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia
planów gospodarczych, a w latach 1997-1999 planów naukowo-badawczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ustalenie przez Ministra rodowiska
krajowej strategii ochrony przyrody
i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿norodnoci biologicznej wraz z programem dzia³ania,
 uregulowanie przez Ministra rodowiska zagadnieñ ochrony zwierz¹t
w obszarach przygranicznych parków
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narodowych oraz w otulinach parków,
 opracowanie przez dyrektora KZPN
strategii przyspieszenia porz¹dkowania stosunków w³asnociowych gruntów wchodz¹cych w sk³ad parków narodowych oraz podjêcie przez dyrektorów parków dzia³añ dla jej zrealizowania,
 podjêcie przez dyrektorów parków
narodowych terminowej realizacji zadañ zwi¹zanych ze sporz¹dzaniem,
dostosowaniem i wykonywaniem pla-

nów ochrony zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie przyrody,
 egzekwowanie przez Ministra rodowiska nadzoru i kontroli dzia³alnoci
gospodarstw pomocniczych, ³¹cznie
z przedstawianiem wniosków o likwidacjê deficytowych gospodarstw.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Ochrona przed ha³asem
na obszarach miejskich
ze szczególnym
uwzglêdnieniem
g³ównych
tras komunikacyjnych

Ocena przestrzegania obowi¹zków
na³o¿onych na organy administracji
publicznej oraz inne jednostki organizacyjne dla ochrony przed ha³asem
oraz wystarczalnoci i skutecznoci
dzia³añ, podejmowanych w celu zapobiegania powstawaniu albo przenikaniu ha³asu do rodowiska.

Kontrolê przeprowadzono w 68 jednostkach m.in.: w G³ównym Inspektoracie Ochrony rodowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 5 urzêdach wojewódzkich, oraz w 34 podmiotach emituj¹cych ha³as w wyniku
prowadzonej dzia³alnoci, zlokalizowanych na terenie miast.

W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli organy administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego nie zapewnia³y, w wystarczaj¹cym stopniu, warunków dla realizacji ochrony rodowiska przed nadmiernym ha³asem. Pomiary na terenie 31 miast wykaza³y, ¿e dopuszczalny poziom ha³asu drogowego by³ przekraczany rednio o 12,2 dB.
W ramach Programu Pañstwowego Monitoringu rodowiska, Inspekcja Ochrony rodowiska przeprowadzi³a w 1999 r.
i 2000 r. badania ha³asu komunikacyjnego, stwierdzaj¹c jego przekroczenia odpowiednio w 95% i 87% kontrolowanych
punktach. Wykonuj¹c pomiary ha³asu komunikacyjnego wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska nie wyznaczy³y
jednak sta³ych punktów pomiarowych, ró¿na by³a czêstotliwoæ prowadzenia pomiarów, a nawet ró¿ne metody ich przeprowadzania i interpretacja wyników w poszczególnych inspektoratach. Dzia³ania ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ ha³asu komunikacyjnego podejmowane by³y jedynie w przypadku budowy lub modernizacji dróg, je¿eli obowi¹zek taki wynika³ ze
sporz¹dzonej oceny oddzia³ywania na rodowisko. Na zasadniczej czêci dróg (np. na ponad 98% dróg krajowych bêd¹cych w zarz¹dzie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych) nie zwalczano uci¹¿liwoci ha³asu. W czasie kontroli stwierdzono przypadki oddania do u¿ytkowania dróg, mimo i¿ nie wykonano wszystkich urz¹dzeñ chroni¹cych rodowisko przed
ha³asem.
Sporód skontrolowanych 34 zak³adów przemys³owych emituj¹cych ha³as, ponad 60% nie przestrzega³o ustaleñ
okrelonych w decyzjach o dopuszczalnym jego poziomie. Ponad po³owa badanych jednostek samorz¹du terytorialnego
nie przeprowadza³a kontroli przestrzegania przepisów o ochronie rodowiska przed ha³asem, nie wywi¹zuj¹c siê tym
samym z obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. Organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz inne jednostki organizacyjne nie instalowa³y aparatury kontrolno-pomiarowej oraz nie prowadzi³y pomiarów warunków akustycznych. Sporód 9 jednostek wykonuj¹cych zadania starosty, 8 nie by³o przygotowanych do prowadzenia takich pomiarów. Po³owa kontrolowanych gmin nie mia³a opracowanego i uchwalonego studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako podstawy do sporz¹dzania nowych miejscowych zagospodarowania
przestrzennego uwzglêdniaj¹cych ochronê przed ha³asem. Mimo znacznego przekroczenia poziomu ha³asu wokó³ tras
komunikacyjnych, wojewodowie i rady powiatów nie podejmowa³y dzia³añ zmierzaj¹cych do utworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania.
W 1999 r. wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska wyda³y 390 decyzji o karach za nadmiern¹ emisjê ha³asu
w wysokoci 6,2 mln z³ (w 2000 r. 375 decyzji na kwotê 5 mln z³). Znaczne kwoty z tytu³u tych kar nie zosta³y jednak
wyegzekwowane. Wed³ug stanu na koniec 2000 r., niepobrane kary za ponadnormatywn¹ emisjê ha³asy wynios³y ok. 2,7
mln z³.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie dopuszczalnych i progowych poziomów ha³asu w rodowisku,
 zapewnienie stosowania przez wojewódzkie inspektoraty ochrony rodowiska jednolitych metod pomiaru ha³asu i procedury postêpowania,

 rozwa¿enie mo¿liwoci tworzenia
w przypadkach okrelonych przepisami obszarów ograniczonego u¿ytkowania dla tras komunikacyjnych
szczególnie uci¹¿liwych ze wzglêdu na
emitowany ha³as,

 terminowe wszczynanie postêpowania egzekucyjnego w stosunku do
podmiotów zalegaj¹cych z wp³atami
kar wymierzonych z tytu³u przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji
ha³asu.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Szkolenie ¿o³nierzy
zawodowych w zwi¹zku
z przyst¹pieniem
do NATO, a tak¿e
wyposa¿enie Wojsk
Lotniczych i Obrony
Powietrznej
oraz Marynarki
Wojennej w sprzêt
i uzbrojenie
w kontekœcie integracji
z NATO (tajna)

Ocena kszta³cenia i szkolenia ¿o³nierzy, a tak¿e planowania, modernizacji i wyposa¿ania lotnictwa i marynarki
w sprzêt i uzbrojenie w d¹¿eniu do
osi¹gniêcia mo¿liwoci wspó³dzia³ania operacyjnego Si³ Zbrojnych RP
z wojskami NATO.

Kontrolê przeprowadzono w jednostkach organizacyjnych MON oraz dowództwach rodzajów si³ zbrojnych,
w Sztabie Generalnym WP, a ponadto  w zakresie szkolenia ¿o³nierzy
 w Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni, Wy¿szej Szkole Oficerskiej
w Toruniu, Wy¿szej Szkole Oficerskiej w Poznaniu oraz w Wy¿szej
Szkole Oficerskiej Si³ Powietrznych
w Dêblinie.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a dzia³ania Sztabu Generalnego WP we
wdra¿aniu w Si³ach Zbrojnych RP dokumentów dotycz¹cych wspó³dzia³ania wojsk
w ramach NATO. Kontrola wykaza³a, ¿e czêæ ramowych i szczegó³owych programów kszta³cenia w akademiach i szko³ach wojskowych zosta³a zmodyfikowana i poprawiona.
Analiza kontrolna przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia mo¿liwoci operacyjnego wspó³dzia³ania polskiego
lotnictwa i marynarki z si³ami NATO wskaza³a na koniecznoæ i celowoæ wprowadzenia na wyposa¿enie naszych wojsk
odpowiedniego sprzêtu i uzbrojenia.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie wdro¿enia w Si³ach
Zbrojnych RP dokumentów standaryzacyjnych NATO, przy jednoczesnym
wykorzystaniu dorobku w³asnej myli
i sztuki wojskowej,
 podjêcie dzia³añ na rzecz pozyskania samolotu wielozadaniowego dla Si³
Zbrojnych RP.
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Tytu³ kontroli
Ochrona granicy
pañstwowej (tajna)

Cel

Zakres

Ocena stanu zorganizowania systemu ochrony granicy pañstwowej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem granicy wschodniej, systemu kontroli ruchu
granicznego, w tym migracji cudzoziemców, a tak¿e ocena przygotowania Stra¿y Granicznej do zwalczania
tzw. przestêpczoci granicznej 
w tym nielegalnej migracji. Celem
kontroli by³a te¿ ocena rzetelnoci i legalnoci wydatkowania rodków na
realizacjê zadañ w zakresie ochrony
granicy pañstwowej.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Komendzie G³ównej Stra¿y
Granicznej oraz 5 oddzia³ach Stra¿y
Granicznej.

Kontrola wykaza³a m.in., ¿e w Departamencie Ochrony Granic, Migracji i Uchodstwa MSWiA wszczynano postêpowania o nadanie statusu uchodcy tak¿e wobec
osób, które nawet nie deklarowa³y spe³nienia wymogów Konwencji Genewskiej w zakresie umo¿liwiaj¹cym ubieganie siê
o nadanie statusu uchodcy. Stwierdzono te¿, i¿ brak jest jakiegokolwiek rozeznania co do miejsca pobytu osób, którym
wydano decyzje odmowne w sprawie nadania statusu uchodcy i które nie posiada³y ¿adnego innego tytu³u do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozytywnie oceniono dzia³ania Stra¿y Granicznej w zakresie ochrony granicy pañstwowej, wskazano jednak na
niedoinwestowanie ochrony jej wschodniego odcinka oraz na ograniczenia w prowadzeniu czynnoci opracyjno-rozpoznawczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie Stra¿y Granicznej takich
uprawnieñ do wykonywania czynnoci
operacyjno-rozpoznawczych, aby mog³a sprostaæ zagro¿eniom przestêpczoci granicznej, zw³aszcza zorganizowanej,
 doinwestowanie wschodniego odcinka granicy pañstwowej,
 zwiêkszenie skutecznoci organów
administracji pañstwowej w przeciwdzia³aniu nap³ywowi nielegalnych przybyszów do Polski,
 wprowadzenie s³u¿by zawodowej
w Stra¿y Granicznej, zw³aszcza na tych
odcinkach granicy, gdzie interes pañstwa mo¿e byæ szczególnie zagro¿ony.
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Tytu³ kontroli
Prace badawczorozwojowe
i wdro¿eniowe
w zakresie techniki
wojskowej realizowane
przez Ministerstwo
Obrony Narodowej
(tajna)

Cel

Zakres

Ocena zasadnoci prac badawczorozwojowych i wdro¿eniowych
(B+RiW) w zakresie techniki wojskowej realizowanych przez MON w latach 1998-1999, w wietle dostosowywania Si³ Zbrojnych RP do wymogów NATO oraz zbadanie prawid³owoci finansowania tych prac.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a inicjowanie i organizowanie przez Ministra Obrony Narodowej prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych dla potrzeb
modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP, podobnie jak fakt wydzielenia z bud¿etu MON rodków na realizacjê tych prac.
Negatywna ocena dotyczy³a natomiast organizacji dzia³añ w zakresie ustalania potrzeb i planowania prac B+RiW,
wy³aniania wykonawców prac oraz wykorzystywania rodków przeznaczonych na ich realizacjê.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 planowanie prac B+RiW w zakresie
wynikaj¹cym z Programu przebudowy
i modernizacji technicznej Si³ Zbrojnych RP w latach 2001-2006,
 wypracowanie skutecznych i przejrzystych procedur prowadzenia prac
B+RiW.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stan gotowoœci Si³
Zbrojnych RP
do wykonywania zadañ
czasu pokoju i czasu
wojny na podstawie
wybranych wiêkszych
jednostek wojskowych
(brygad) (tajna)

Ocena stanu gotowoci Si³ Zbrojnych
RP do wykonywania zadañ czasu
pokoju i czasu wojny na przyk³adzie
wybranych brygad wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej w latach
1999  2000.

Kontrol¹ objêto jednostki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej
i jednostki wojskowe poszczególnych
rodzajów si³ zbrojnych, kieruj¹c siê
charakterem realizowanych przez te
jednostki zadañ.

Wyniki kontroli pozwoli³y na ocenê stopnia utrzymywania przez Si³y Zbrojne RP
zdolnoci operacyjnej do realizacji zadañ w ramach Si³ Reagowania oraz G³ównych Si³ Obronnych. Poddano ocenie przyjête rozwi¹zania w zakresie systemu gotowoci bojowej Si³ Zbrojnych RP oraz
systemu uzupe³niania wojsk w wyniku strat ponoszonych w czasie wojny. Stwierdzono niedomagania w zakresie organizacji wojsk obrony terytorialnej. Ponadto zwrócono uwagê na zabezpieczenie obiektów wojskowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie odpowiedniego poziomu uzupe³niania mobilizacyjnego w celu zachowania zdolnoci bojowej Si³
Zbrojnych RP,
 zapewnienie warunków praktycznej
realizacji zadañ strategicznych wojskom obrony terytorialnej wynikaj¹cych ze Strategii obronnoci RP,
 spowodowanie odpowiedniej ochrony obiektów wojskowych.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
bud¿etowych przez
Policjê w kontekœcie
zmian organizacyjnych
i etatowych w Policji
(tajna)

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków bud¿etowych przez Policjê w ramach
nowego systemu finansowania oraz
jego wp³yw na stan zorganizowania
struktur organizacyjnych i etatowych
Policji, a tak¿e ocena efektów nowych rozwi¹zañ organizacyjnych
i etatowych.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Komendzie G³ównej Policji, komendach wojewódzkich
w Bia³ymstoku, £odzi i Gdañsku oraz
w komendach powiatowych (miejskich) w Sokó³ce, Piotrkowie Trybunalskim i S³upsku.

Kontrola ustali³a m.in., ¿e zmiany finansowe, organizacyjne i etatowe w Policji polega³y na dostosowaniu tej formacji do wymogów reformy administracyjnej kraju.
Kontrola wykaza³a, ¿e kwestia statusu prawnego i finansowego komend powiatowych nadal budzi³a liczne kontrowersje.
Zarówno badania kontrolne NIK, jak i wyjanienia uzyskane w MSWiA potwierdzi³y, i¿ niejasnoci co do statusu komend powiatowych oraz zasad ich finansowania powodowa³y szereg zak³óceñ maj¹cych istotny wp³yw na funkcjonowanie
jednostek organizacyjnych Policji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie spójnoci, czytelnoci
i efektywnoci systemu finansowania
Policji, w tym stworzenie sprawnych
mechanizmów nadzorczych, w szczególnoci tak, aby mo¿liwe by³o dokonanie pe³nej oceny efektów nak³adów
ponoszonych na tê formacjê,
 pe³ne wykorzystanie mo¿liwoci motywacyjnych w zakresie rodków zgromadzonych w trybie art. 13a ustawy
o Policji.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Finansowanie
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej z innych Ÿróde³
ni¿ bud¿et pañstwa

Ocena skali finansowania w 1999 r. i I
pó³roczu 2000 r. Komendy G³ównej
oraz wybranych komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z innych róde³ ni¿ bud¿et pañstwa, a tak¿e wp³ywu tego finansowania na sprawnoæ
dzia³ania formacji.

Badaniami kontrolnymi objêto Komendê G³ówn¹ PSP, 7 komend wojewódzkich oraz 14 komend powiatowych i miejskich.

Na finansowanie zadañ ustawowych Pañstwowa Stra¿ Po¿arna uzyska³a z innych
róde³ ni¿ bud¿et pañstwa w 1999 r. kwotê 39.869,3 tys. z³, a w I pó³roczu 2000 r. 
23.614,9 tys. z³. By³o to odpowiednio 3,9% i 1,9% wydatków przewidzianych dla PSP w ustawie bud¿etowej. Ponad
po³owê wymienionych rodków finansowych stanowi³y darowizny pieniê¿ne, g³ównie z funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Darczyñcami by³y tak¿e osoby fizyczne i prawne, które w wiêkszoci przypadków przekazywa³y pieni¹dze na okrelony cel, np. na zakup samochodów po¿arniczych, sprzêtu przeciwpo¿arowego oraz sprzêtu ratownictwa
technicznego, ubrañ gazoszczelnych, neutralizatorów substancji chemicznych, sprzêtu komputerowego, a tak¿e na nagrody dla stra¿aków. W badanym okresie PSP otrzymywa³a ponadto darowizny rzeczowe ogólnej wartoci 6.741,1 tys. z³
w r. 1999 i 1.282,2 tys. z³ w I pó³roczu 2000 r. - w postaci sprzêtu ganiczego i ratowniczego, odzie¿y ochronnej i wyposa¿enia kwatermistrzowskiego.
Najwy¿sza Izba Kontroli nie stwierdzi³a nieprawid³owoci przy przyjmowaniu, ewidencjonowaniu i wykorzystywaniu
darowizn w kontrolowanych jednostkach PSP. Uchybienia pope³niali natomiast niektórzy komendanci wojewódzcy i powiatowi PSP, przyjmuj¹c darowizny finansowe o wartoci przekraczaj¹cej 300 z³ oraz darowizny rzeczowe bez zgody
Komendanta G³ównego PSP. By³o to sprzeczne z decyzj¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 19 kwietnia 1994 r. w sprawie
przyjmowania przez jednostki resortu spraw wewnêtrznych darowizn w formie finansowej i rzeczowej oraz sprzêtu i wyposa¿enia do testowania i badañ. Ponadto stwierdzono przypadki powo³ywania rodków specjalnych na finansowanie darowizn dla komend miejskich przez ró¿ne organy samorz¹du terytorialnego szczebla powiatowego (zarz¹d powiatu, rada
powiatu), mimo ¿e komendy te nale¿a³y do rz¹dowego sektora finansów publicznych.
Drugim istotnym ród³em pozabud¿etowego finansowania Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej by³y rodki pieniê¿ne pochodz¹ce
z zak³adów ubezpieczeñ z tytu³u obowi¹zkowego ubezpieczenia od ognia. W 1999 r. stanowi³y one (³¹cznie z pozosta³oci¹
z poprzedniego roku) kwotê 7.755,9 tys. z³ (19,5% wp³ywów w 1999 r.), a w I pó³roczu 2000 r.  7.837,7 tys. z³ (33,2% wp³ywów w 2000 r.). rodki te zosta³y wykorzystane g³ównie na zakup samochodów ratowniczo-ganiczych oraz urz¹dzeñ i sprzêtu przeciwpo¿arowego, a tak¿e na budowê i modernizacjê stra¿nic. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawid³owoci w ich
zagospodarowaniu. Pozosta³e rodki pozabud¿etowe pochodzi³y z dzia³alnoci gospodarczej i us³ugowej  ze sprzeda¿y surowców wtórnych i wycofywanego z eksploatacji sprzêtu technicznego, z dzier¿awy miejsc pod ekspozycjê plakatów reklamowych, a tak¿e z reklam zamieszczanych w Przegl¹dzie po¿arniczym  i stanowi³y ³¹cznie w 1999 r. kwotê 10.360,5 tys. z³
(25,9% wp³ywów w 1999 r.), a w I pó³roczu 2000 r. kwotê 3.918,0 tys. z³ (16,6% wp³ywów w 2000 r.).
rodki uzyskane z innych róde³ ni¿ bud¿et pañstwa by³y wykorzystywane g³ównie na wyposa¿enie PSP w sprzêt
ratowniczo-ganiczy oraz remonty obiektów s³u¿bowych, co wp³ywa³o na poprawê mo¿liwoci realizacji przez jednostki
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zadañ ustawowych. W wietle wyników kontroli, skala finansowania tej formacji z innych
róde³ ni¿ bud¿et pañstwa nie mog³a spowodowaæ znacz¹cej poprawy sprawnoci dzia³ania PSP.
W badanym okresie Pañstwowa Stra¿ Po¿arna nie by³a zasilana rodkami finansowymi (darowiznami) przez fundacje. Stwierdzono równie¿, i¿ kontrolowane jednostki PSP nie wykonywa³y w tym czasie zadañ zleconych przez osoby
prawne i fizyczne, wykraczaj¹cych poza ustawowy zakres dzia³ania PSP.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rzetelne sporz¹dzanie planów finansowych dotycz¹cych finansowania

dzia³alnoci w formie rodków specjalnych przez podleg³e komendy PSP,
 przestrzeganie wymogów decyzji
Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 19
kwietnia 1994 r. w sprawie przyjmowa-

niu przez jednostki resortu spraw wewnêtrznych darowizn w formie finansowej i rzeczowej oraz sprzêtu i wyposa¿enia do testowania i badañ.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
¯andarmerii Wojskowej
(tajna)

Cel

Zakres

Ocena stanu zaanga¿owania i przygotowania ¯andarmerii Wojskowej do
wykonywania zadañ ustawowych,
a tak¿e ocena wydatkowania rodków
bud¿etowych na realizacjê tych zadañ
z punktu widzenia legalnoci, gospodarnoci, celowoci i rzetelnoci w latach 1999-I pó³rocze 2000 r.

Badaniami kontrolnymi objêto Komendê G³ówn¹ ¯andarmerii Wojskowej oraz 4 oddzia³y, a tak¿e Orodek
Szkoleniowy ¯andarmerii Wojskowej
przy Wy¿szej Szkole Oficerskiej w Poznaniu.

¯andarmeria Wojskowa, wed³ug stanu na 31 grudnia 2000 r., sk³ada³a siê z Komendy G³ównej ¯W, komend rejonowych (w likwidacji), oddzia³ów ¯W, a w nich
wydzia³ów i placówek. W kontrolowanych jednostkach ¯andarmerii Wojskowej zasadnicza wiêkszoæ ¿o³nierzy (93%) wykorzystywana by³a do wykonywania zadañ ustawowych. Natomiast pozostali ¿o³nierze (7%) realizowali zadania logistyczne, co oceniono jako celowe.
Szkolenia specjalistyczne kandydatów na ¿o³nierzy zawodowych ¯andarmerii Wojskowej oraz ¿o³nierzy pe³ni¹cych
s³u¿bê zawodow¹ (kontraktow¹) realizowano w Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych i Logistyki Wy¿szej Szko³y Oficerskiej w Poznaniu. Stwierdzono, ¿e programy szkolenia kadeta Szko³y Podchor¹¿ych nie obejmowa³y problematyki zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz wykroczeñ. Ze znacznym opónieniem do programów szkolenia wprowadzono
aktualizacjê w zakresie prawa karnego. Jako nielegalne i niecelowe oceniono wykonywanie przez ¿o³nierzy ró¿nych prac
na rzecz cywilnych podmiotów gospodarczych, kosztem czasu szkoleniowego.
Kontrola wykaza³a, i¿ w ramach wykonywania czynnoci administracyjno-porz¹dkowych prowadzono pogadanki profilaktyczne. Jednak mimo du¿ej iloci podejmowanych dzia³añ profilaktycznych ich skutecznoæ by³a niska, za poszczególne kategorie czynów karalnych i patologicznych - wzrasta³y. Odnonie niektórych czynnoci w zakresie zwalczania
przestêpczoci, kontrolerzy NIK, dzia³aj¹c na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy o NIK, poinformowali w trakcie kontroli
Komendanta G³ównego ¯andarmerii Wojskowej o nieprawid³owociach stwierdzonych w tym zakresie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przeanalizowanie struktury organizacyjnej i etatowej ¯andarmerii Wojskowej i podjêcie takich dzia³añ, aby zapewniæ jak najwiêksz¹ efektywnoæ
w realizacji zadañ ustawowych,
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 zapewnienie rzetelnego szkolenia
¿o³nierzy ¿andarmerii, skutecznie przygotowuj¹cego ich do realizacji zadañ
ustawowych,
 podjêcie dzia³añ dla zwiêkszenia
skutecznoci i efektywnoci pracy
w zakresie rozpoznawania i wykrywa-

nia przestêpczoci, w tym w szczególnoci intensyfikacjê dzia³añ na rzecz
rozpoznania zagro¿eñ patologicznych
w jednostkach wojskowych.

Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja Si³
Zbrojnych RP
w kontekœcie integracji
z NATO (tajna)

Cel

Zakres

Zbadanie i ocena restrukturyzacji Si³
Zbrojnych RP z punktu widzenia za³o¿onych celów integracyjnych, a tak¿e ocena celowoci, rzetelnoci i gospodarowania podejmowanych decyzji i zadañ w kontekcie przebiegu
s³u¿by wojskowej ¿o³nierzy s³u¿by
zasadniczej i ¿o³nierzy zawodowych.

Badaniami Kontrolnymi objêto Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym:
Sztab Generalny WP, Dowództwo
Wojsk L¹dowych, Dowództwo Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwo Marynarki Wojennej i 9 wybranych jednostek wojskowych.

Przewidziane do realizacji w latach 1999-2000 przedsiêwziêcia restrukturyzacyjne
si³ zbrojnych wynika³y z Programu integracji i modernizacji Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1998-2012, które uwzglêdnia³y Cele Si³ Zbrojnych RP wynegocjowane przez Polskê z Naczelnym Dowództwem Si³ Sojuszniczych w Europie.
Wyniki przeprowadzonej kontroli obejmuj¹ce lata 1998-2000 daj¹ podstawê do oceny, i¿ pomimo dokonania wielu
pozytywnych zmian ogólne efekty nie w pe³ni odpowiadaj¹ oczekiwaniom. Przeprowadzona w wybranych jednostkach
wojskowych kontrola wykaza³a, ¿e wszystkie dzia³ania zwi¹zane z restrukturyzacj¹ tych jednostek znajdowa³y potwierdzenie w stosownych rozkazach dowódców rodzajów si³ zbrojnych, dowódców okrêgów wojskowych oraz dowódców jednostek, które, podlega³y restrukturyzacji. Rozformowanie, przeformowanie i formowanie jednostek odbywa³o siê wed³ug
szczegó³owych harmonogramów. Struktura wydatków wed³ug rozdzia³ów, w czêci Obrona Narodowa za lata 1998-2000
wskazywa³a, i¿ w wydatkach poniesionych na poszczególne rodzaje si³ zbrojnych nie zaznaczy³y siê wyrane tendencje co
do jej zmiany.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rzetelne i precyzyjne opracowywanie decyzji i rozkazów wykonawczych,
tak aby wykonawcy zamierzeñ restrukturyzacyjnych mogli je zrealizowaæ-

w wyznaczonych terminach i przy minimalizacji ubocznych skutków negatywnych,
 objêcie systematycznym nadzorem
przebiegu realizowanych zadañ restrukturyzacyjnych, tak aby na bie¿¹co mo¿na by³o eliminowaæ-

wszystkie uchybienia i nieprawid³owoci, a tak¿e rozwi¹zywaæ- problemy
zwi¹zane z wdro¿eniem programu koniecznego dla poprawy zdolnoci bojowej Si³ Zbrojnych.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie s³u¿b
dzielnicowych w Policji

Cel

Zakres

Ocena organizacji i funkcjonowania
s³u¿b dzielnicowych w policji w 1999 r.
i w I pó³roczu 2000 r., z punktu widzenia ustawowych zadañ Policji.

Kontrolê przeprowadzono w Komendzie G³ównej Policji, Komendzie Sto³ecznej Policji w Warszawie oraz
w komendach wojewódzkich w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Radomiu
i w Szczecinie.

Zasady pe³nienia s³u¿by przez funkcjonariuszy zatrudnionych na stanowiskach dzielnicowych okrelone w zarz¹dzeniach Komendanta G³ównego z 1998 i 1999 r. tworzy³y  w ocenie NIK  podstawy do w³aciwej organizacji policyjnych s³u¿b dzielnicowych. Stosownie do postanowieñ
zarz¹dzenia Nr 15/99 KGP w sprawie metod i form wykonywania zadañ przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych, funkcjonariusze ci winni prowadziæ ci¹g³e rozpoznanie przydzielonego im rejonu, maj¹c na wzglêdzie zjawiska
i zdarzenia mog¹ce mieæ wp³yw na stan porz¹dku i bezpieczeñstwa publicznego. Dzielnicowi zobowi¹zani s¹ do dokumentowania swojej pracy prowadz¹c notatnik s³u¿bowy, teczkê rejonu i ewidencjê wyników pracy. Czas obchodu rewiru
powinien wype³niaæ co najmniej 60% s³u¿bowego czasu pracy dzielnicowych i miêdzy innymi dlatego dzielnicowym zgodnie z zarz¹dzeniem - nie przydziela siê do prowadzenia postêpowañ przygotowawczych. Najwy¿sza Izba Kontroli
pozytywnie oceni³a równie¿ prowadzenie kontroli wewnêtrznych i opracowywanie analiz w zakresie funkcjonowania s³u¿b
dzielnicowych przez Biuro Koordynacji S³u¿by Prewencyjnej KGP.
Jednoczenie kontrola NIK wykaza³a liczne uchybienia i nieprawid³owoci we wdra¿aniu za³o¿eñ i organizacji s³u¿b
dzielnicowych, a tak¿e liczne niedomogi warunków pracy i wyposa¿enia dzielnicowych.
Wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca 2000 r., na 9.927 stanowisk dzielnicowych, utworzonych w 1.019 rewirach, mianowanych by³o tylko 7.599 funkcjonariuszy, a wiêc 76,55% stanu etatowego. Kontrola stwierdzi³a, ¿e zaledwie niespe³na
30% dzielnicowych odby³o szkolenie podoficerskie przygotowuj¹ce do tej s³u¿by, a kolejne 30% szkolenie aspiranckie.
Pozostali policjanci pe³ni¹cy te funkcje odbyli szkolenie specjalistyczne przygotowuj¹ce do s³u¿by na innych stanowiskach
s³u¿bowych. Odpowiadaj¹c na anonimow¹ ankietê przeprowadzon¹ w trakcie kontroli NIK, od 16,7% do 43,3% dzielnicowych (w zale¿noci od jednostki) oceni³a szkolenia doskonal¹ce jako ma³o przydatne lub nieprzydatne.
Czas obchodu rejonu s³u¿bowego przez dzielnicowych  a wiêc podstawowej formy pe³nienia s³u¿by - by³ w wiêkszoci skontrolowanych jednostek znacznie krótszy od okrelonego w zarz¹dzeniu Nr 15/99 i w krañcowych przypadkach
wynosi³ nawet 33,7% czasu s³u¿by. Skutkiem tego dzielnicowi zbyt rzadko spotykali siê z mieszkañcami rejonów s³u¿bowych i nie byli im znani.
W wiêkszoci objêtych kontrol¹ NIK jednostek dzielnicowi prowadzili postêpowania przygotowawcze, co by³o ra¿¹co
sprzeczne z zarz¹dzeniem Komendanta G³ównego Nadto, dzielnicowym powierzano liczne zadania dla nich nieprzewidziane, jak pe³nienie s³u¿by dy¿urnego jednostki, pe³nienie s³u¿by patrolowej poza rejonem s³u¿bowym, czy uczestniczenie w konwojach. Okolicznoci te znacznie ogranicza³y mo¿liwoci realizowania zadañ cile przypisanych dzielnicowym.
Warunki pe³nienia przez dzielnicowych s³u¿by w wiekszoci skontrolowanych jednostek by³y z³e. Dzielnicowi z regu³y
pracowali w pomieszczeniach zbyt ma³ych lub wymagaj¹cych remontu. Mieli te¿ utrudniony dostêp do sprzêtu biurowego,
informatycznego i rodków ³¹cznoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyjêcie zasady obsadzania funkcji
kierowników rewiru i dzielnicowych
policjantami o odpowiednim wykszta³ceniu, kwalifikacjach zawodowych
i sta¿u wymaganych na tych stanowiskach,
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 koniecznoæ stworzenia warunków
do przeznaczania przez dzielnicowych
co najmniej 60% czasu s³u¿by na obchód rejonu s³u¿bowego,
 koniecznoæ wyeliminowania praktyki
oddelegowywania dzielnicowych do
innych jednostek i zajêæ,
 potrzeba zwiêkszenia liczby i czêstotliwoci spotkañ dzielnicowych
z mieszkañcami rejonu s³u¿bowego.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wdra¿anie przez organy
administracji rz¹dowej
ustawy o ochronie osób
i mienia

Ocena wdra¿ania przez organy administracji rz¹dowej ustawy o ochronie
osób i mienia, ocena wp³ywu nowych
rozwi¹zañ prawnych na skutecznoæ
nadzoru organów administracji rz¹dowej nad specjalistycznymi formacjami ochronnymi.

Kontrolê przeprowadzono w 12 jednostkach, m.in. w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji, Ministerstwie Obrony Narodowej, Komendzie G³ównej Policji, wybranych komendach wojewódzkich Policji i wybranych jednostkach wojskowych.

Kontrola wykaza³a, i¿ dyspozycje ustawy o ochronie osób i mienia w wiêkszoci
zosta³y zrealizowane, jednak ze znacznymi opónieniami. Z opónieniem w stosunku do daty wejcia w ¿ycie ustawy, tj. 27 marca 1998 r., opublikowano wszystkie 18 zwi¹zanych z ni¹ aktów wykonawczych. Wykonanie przepisów ustawy szczególnie utrudni³o zbyt póne wydanie przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
rozporz¹dzenia w sprawie badañ lekarskich i psychologicznych osób ubiegaj¹cych siê o licencjê oraz posiadaj¹cych licencjê pracownika ochrony fizycznej. G³ównymi przyczynami opónieñ by³y przewlek³e i nieskoordynowane procedury
uzgodnieñ wewnêtrznych i miêdzyresortowych oraz niejasnoci co do w³aciwoci komórek organizacyjnych i organów
odpowiedzialnych za sporz¹dzanie projektów rozporz¹dzeñ.
Zadania Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji jako organu koncesyjnego by³y realizowane przez Departament Nieruchomoci, Zezwoleñ i Koncesji (od 5 listopada 1999 r.  Departament Zezwoleñ i Koncesji). Stwierdzono, ¿e
postêpowanie koncesyjne prowadzone by³o opieszale. D³ugie oczekiwanie na opinie, a tak¿e przewlek³e i nierzetelne
prowadzenie czynnoci czêsto powodowa³o przekraczanie terminów, o których mowa w kpa. W 2000 r. odnotowano jednak poprawê efektywnoci i rzetelnoci dzia³ania organu koncesyjnego. W szczególnoci pozytywnie ocenione zosta³o
przez NIK oddzielenie komórek organizacyjnych zajmuj¹cych siê przyjmowaniem wniosków koncesyjnych od za³atwiaj¹cych sprawy zwi¹zane z udzielaniem koncesji.
Równie¿ postêpowanie w sprawach o wydanie licencji pracownika ochrony, prowadzone w komendach wojewódzkich Policji, trwa³o zbyt d³ugo, co powodowa³o niedotrzymywanie terminów okrelonych w kpa. Przyczyn¹ tego by³o m.in.
d³ugotrwa³e oczekiwanie na opinie komendantów komisariatów Policji oraz sprawdzanie w centralnym rejestrze skazanych. Odnotowano przy tym zatrudnianie wykwalifikowanych policjantów do wykonywania prostych czynnoci administracyjnych, takich jak np. kasowanie znaczków op³aty skarbowej, przycinanie fotografii, laminowanie dokumentów itp.
W kwestii uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie stwierdzono, ¿e plany te dociera³y do komend wojewódzkich Policji ze znacznym opónieniem lub nie wp³ywa³y w ogóle. W 3
komendach wojewódzkich Policji objêtych badaniami NIK, do 30 czerwca 2000 r. z³o¿onych zosta³o tylko 35% planów
ochrony obszarów, obiektów i urz¹dzeñ podlegaj¹cych obowi¹zkowej ochronie, co stwarza³o zagro¿enie, i¿ plany te nie
zostan¹ uzgodnione do 31 grudnia 2000 r., kiedy to zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, traci³y moc
zgody na powo³anie stra¿y przemys³owych (portowych, bankowych) oraz stra¿y pocztowych.
Ustalono, ¿e do koñca 2000 r. Komendant G³ówny Policji nie sprawowa³ nadzoru nad dzia³alnoci¹ specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych. Fakt ten Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a krytycznie. Wed³ug wyjanieñ Komendanta
G³ównego, Policja dysponowa³a wystarczaj¹c¹ wiedz¹ na temat funkcjonowania tych formacji, tym niemniej nadzór nad
nimi zosta³ zaliczony do priorytetowych zadañ Policji na 2001 r.
Wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca 2000 r., w 117 jednostkach wojskowych, w oddzia³ach wart cywilnych, zatrudnionych by³o 3.351 pracowników ochrony, z których licencjê odpowiedniego stopnia posiada³o 741, tj. 22%. Kontrola wykaza³a, i¿ w badanych jednostkach nie podjêto niezbêdnych dzia³añ, aby z dniem 1 stycznia 2001 r. oddzia³y wart cywilnych
spe³nia³y wszystkie wymogi ustawy o ochronie osób i mienia. W toku kontroli stwierdzono te¿, ¿e nadzór nad funkcjonowaniem oddzia³ów wart cywilnych, sprawowany przez Zarz¹d Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego WP, ogranicza³
siê tylko do Si³ Zbrojnych, nie obejmuj¹c innych jednostek organizacyjnych resortu.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 usprawnienie procesu legislacyjnego,
 stworzenie warunków organizacyjnych do prowadzenia przez Policjê sys-

tematycznego nadzoru nad dzia³alnoci¹ specjalistycznych formacji ochronnych.
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Tytu³ kontroli
Wyposa¿enie Si³
Zbrojnych w sprzêt
informatyczny
i ³¹cznoœci w latach
1998-1999 (tajna)

Cel

Zakres

Zbadanie i ocena legalnoci, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci zakupów (wdro¿eñ) sprzêtu informatycznego i ³¹cznoci dokonanych w latach
1998-1999 oraz ocena stopnia wykorzystania tego sprzêtu dla potrzeb Si³
Zbrojnych.

Badaniami kontrolnymi objêto Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Wojsk L¹dowych, Dowództwo
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwo Marynarki Wojennej
oraz dowództwa wytypowanych
dwóch Okrêgów Wojskowych i dwóch
dywizji.

Kontrola potwierdzi³a celowoæ przeznaczenia zasadniczej czêci zakupionego w latach 1998-1999 sprzêtu informatycznego i ³¹cznoci na wyposa¿enie systemów ³¹cznoci polowej oraz uruchomionych w tych latach rozleg³ych sieci informatycznych, zw³aszcza z punktu widzenia realizowanych Celów Si³ Zbrojnych RP. Krytycznie natomiast oceniono dyscyplinê
realizacyjn¹ prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w zakresie systemów dowodzenia i ³¹cznoci oraz stosowanej
praktyki wdra¿ania nowego sprzêtu do systemu teleinformatycznego Si³ Zbrojnych.

Wa¿niejsze wnioski
 zdyscyplinowanie zakupów sprzêtu informatycznego i ³¹cznoci oraz
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i wdro¿eniowych w tym zakresie tak, aby odpowiada³y one potrzebom realizacji programu Nr 2  sprzêt
dowodzenia i ³¹cznoci oraz procedurom dotycz¹cym wprowadzania tego
sprzêtu na wyposa¿enie Si³ Zbrojnych.
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Tytu³ kontroli
Warunki odbywania
s³u¿by wojskowej przez
¿o³nierzy s³u¿by
zasadniczej

Cel

Zakres

Ocena warunków odbywania s³u¿by
wojskowej przez ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej w 1999 r. i I po³owie 2000 r.
w kontekcie ustaleñ kontroli Nadzór
nad przebiegiem zasadniczej s³u¿by
wojskowej w czasie wolnym od zajêæ
szkoleniowych.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz w 17
jednostkach Wojsk L¹dowych, 4 jednostkach Marynarki Wojennej i w 5
jednostkach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Porównanie wyników bie¿¹cej kontroli z poprzedni¹  dotycz¹c¹ przebiegu zasadniczej s³u¿by wojskowej przekonuje, ¿e warunki jej odbywania uleg³y poprawie. Wród
kadry dowódczej i spo³eczno - wychowawczej odnotowano zwiêkszon¹ troskê o w³aciwy tok zasadniczej s³u¿by wojskowej ¿o³nierzy. Tak¿e w Ministerstwie Obrony Narodowej podjêto wysi³ki, aby s³u¿ba wojskowa ¿o³nierzy przebiega³a w sposób
w³aciwy i zgodnie z przyjêtymi standardami.
Warunki socjalno-sanitarne s³u¿by, w porównaniu z poprzednimi ustaleniami kontroli, w wiêkszoci przypadków uleg³y poprawie. W niektórych jednostkach nadal odnotowywano jednak przypadki niedostatecznego wyposa¿enia ¿o³nierzy
w rodki higieny osobistej, z³ego stanu wêz³ów sanitarnych oraz technicznego wyposa¿enia kuchni i sto³ówek ¿o³nierskich. Uwagi NIK dotyczy³y równie¿ z³ego stanu umundurowania i braków w obuwiu wojskowym. Nie stwierdzono natomiast uchybieñ w funkcjonowaniu ³ani.
¯o³nierze kontrolowanych jednostek mieli zapewnion¹ ca³odobow¹ opiekê lekarsk¹, jak równie¿ pe³n¹ dostêpnoæ do
specjalistycznych konsultacji medycznych. Izby chorych w znakomitej wiêkszoci kontrolowanych jednostek mieci³y siê
w budynkach o zadowalaj¹cym stanie technicznym. Wszystkim ¿o³nierzom za³o¿ono ksi¹¿eczki zdrowia, w których odnotowywano m.in. dokonane przegl¹dy profilaktyczne, lekarskie i stomatologiczne oraz szczepienia ochronne i przewietlenia. W wyniku kontroli stwierdzono jednak przypadki nierzetelnego prowadzenia wpisów o przegl¹dach profilaktycznych
oraz niepoddawania ¿o³nierzy obowi¹zkowym szczepieniom na dur i tê¿ec.
Dzia³alnoæ profilaktyczno-wychowawcz¹ maj¹c¹ na celu zapobiegania b¹d ograniczania wystêpowania zjawisk
patologicznych, prowadzono w ramach szkoleñ dowódców pododdzia³ów m³odego rocznika i na szkoleniu obywatelskim
¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej, gdzie omawiano problematykê stosunków miêdzyludzkich, naruszeñ dyscypliny wojskowej,
w tym tak¿e zjawiska fali. Ograniczano je z ró¿n¹ skutecznoci¹. W latach 1999  2000 za naruszenie zasad w³aciwych
stosunków miêdzyludzkich, ukarano dyscyplinarnie w kontrolowanych jednostkach 29 ¿o³nierzy, czyli ok. 1% sporód
ukaranych. W tym czasie odkryto te¿ 37 przypadków przestêpstw zwi¹zanych z tym zjawiskiem. W kontekcie wystêpowania i nasilania siê problemu fali w wojsku jest to  w ocenie NIK- wykrywalnoæ zbyt niska.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 kszta³towanie w jednostkach wojskowych w³aciwej obsady etatowej ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej celem zapewnienia regulaminowego przebiegu s³u¿by i wypoczynku ¿o³nierzy,
 koniecznoæ zwiêkszenia rodków
finansowych na utrzymanie na odpowiednim poziomie stanu sanitarno-higienicznego i infrastruktury wojskowej,
 stworzenie nowego modelu oddzia³ywañ wychowawczych na ¿o³nierzy
s³u¿by zasadniczej.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie
publicznych œrodków
finansowych przez
Polski Zwi¹zek
Niewidomych w latach
1998-1999

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania przez Polski
Zwi¹zek Niewidomych publicznych
rodków finansowych na zadania zlecone przez Ministerstwo Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do
1999 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki),
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych oraz terenowe organy administracji rz¹dowej
i organy samorz¹dowe.

Kontrol¹ objêto zarz¹d G³ówny Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, 12 zarz¹dów okrêgów PZN, 3 orodki rehabilitacyjno-lecznicze PZN oraz 2
oddzia³y Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

W ocenie NIK, w 12 okrêgach PZN realizacja zadañ zleconych i wykorzystanie na
ten cel rodków dotacji (w 1998 r.  11.870,5 tys. z³, w 1999 r.  6.047 tys. z³) by³o
na ogó³ prawid³owe. Stwierdzono jednak, ¿e przyznane rodki trafia³y do ogniw Zwi¹zku zbyt póno, aby mo¿na je by³o
w sposób prawid³owy wykorzystaæ. Ustalono m.in., ¿e w 1999 r. stosowne umowy zawierane by³y dopiero od maja (umowy o przyznanie dotacji bud¿etowych) lub od padziernika (dotacje PFRON), przy czym negatywny wp³yw na terminy
uruchamiania dotacji PFRON mia³a nadmiernie obszerna i skomplikowana procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji okrelona uchwa³¹ Zarz¹du PFRON. Znacznie rozszerzono bowiem wymogi proceduralne
dotycz¹ce wniosku, zwiêkszaj¹c jednoczenie minimalny udzia³ finansowy Zwi¹zku z 20% do 25% kosztów zadania.
Stwierdzone przez NIK nieprawid³owoci dotyczy³y m.in. naruszenia przez jednostki organizacyjne PZN przepisów
ustawy o zamówieniach publicznych, przewlek³oci postêpowania przy za³atwianiu wniosków PZN oraz niedostatecznego
nadzoru dysponentów dotacji nad przebiegiem realizacji zleconych zadañ. Uwagi NIK budzi³ sposób dokonywania wydatków ze rodków PFRON w Zarz¹dzie G³ównym PZN oraz w 4 okrêgach. Chodzi³o przede wszystkim o tryb wy³aniania firm
realizuj¹cych zamówienia publiczne, sposobu zawierania umów na us³ugi i dostawy oraz egzekwowania zawartych umów.
Kontrola ujawni³a tak¿e uchybienia w gospodarowaniu materia³ami zakupionymi ze rodków publicznych oraz brak
nadzoru ze strony Zarz¹du G³ównego PZN nad dystrybucj¹ ksi¹¿ek i pomocy naukowych do zarz¹dów okrêgów PZN, kó³
terenowych oraz orodków szkolono-wychowawczych. Zarz¹d G³ówny ZNP nie prowadzi³ ewidencji zakupionych i rozdysponowanych ksi¹¿ek, nagrañ i pomocy naukowych dla niewidomych, powierzaj¹c te obowi¹zki wydawcom - nie przestrzegaj¹c przy tym obowi¹zku dokonywania ich inwentaryzacji. Ujawniono tak¿e przypadki niewywi¹zywania siê przez
niektóre zarz¹dy okrêgów PZN ze zobowi¹zañ finansowych okrelonych w umowach z PFRON, dotycz¹cych m.in. poziomu uczestnictwa w kosztach realizacji zadañ. Niewywi¹zywanie siê z zawartych umów spowodowane by³o niedoborem
rodków w³asnych.
W Zarz¹dzie G³ównym PZN oraz w 11 zarz¹dach okrêgów nie by³y opracowywane plany finansowe jednostki, zawieraj¹ce tak¿e plany wydatków ze rodków publicznych, co stanowi naruszenie postanowieñ § 21 statutu Zwi¹zku.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyeliminowanie przez Zarz¹d G³ówny
PZN przypadków nieprzestrzegania procedur okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zlecaniu
przez jednostki PZN zadañ w zakresie
rehabilitacji leczniczej i spo³ecznej, zakupach sprzêtu rehabilitacyjnego,
 opracowanie i wdro¿enie w ZG PZN
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i zarz¹dach okrêgów systemu ewidencji materia³ów i przedmiotów nietrwa³ych zakupionych ze rodków publicznych, zgodnego z przepisami ustawy
o rachunkowoci,
 przeanalizowanie przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zasadnoci decyzji Zarz¹du PFRON w sprawie zwiêkszenia progu udzia³u w³asnego podmiotu korzystaj¹cego ze rodków publicznych, w efekcie której  przy niedoborze w³asnych rodków  PZN nie

wywi¹za³ siê z zawartych umów lub
znacz¹co zmniejszy³ siê zakres wiadczonych us³ug.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Funkcjonowanie domów
pomocy spo³ecznej
sta³ego pobytu

Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb
pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej oraz poziomu wiadczonych
us³ug w stosunku do obowi¹zuj¹cych
standardów, a tak¿e ocena wielkoci
rodków finansowych przekazywanych na te domy w relacji do potrzeb.

Kontrol¹ objêto 13 urzêdów wojewódzkich, 8 starostw powiatowych, 13
powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) oraz 47 domów pomocy
spo³ecznej sta³ego pobytu (DPS).

Jakoæ sprawowanej opieki nad mieszkañcami domów pomocy spo³ecznej by³a na
ogó³ prawid³owa. W po³owie placówek wskanik zatrudnienia personelu opiekuñczo-terapeutycznego i rehabilitacyjnego by³ jednak ni¿szy od dolnej granicy przewidzianej przepisami. Problemem by³o
tak¿e nadmierne zagêszczenie pomieszczeñ mieszkalnych, które stwierdzono w 66% jednostek, oraz zbyt ma³a liczba
³azienek i toalet w - 40% obiektów. Najlepsze warunki lokalowe odnotowano w tzw. domach kombatantów (w Warszawie
i Ciechanowie) w których na 1 mieszkañca przypada³o 10 m2 powierzchni, najgorsze za w domach dla psychicznie chorych  poni¿ej 4 m2.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e wprawdzie wiêkszoæ z 47 badanych domów (ok. 80%) mia³a opracowane programy
naprawcze, to jednak niewiele przyst¹pi³o do ich realizacji. Programy te nie zawiera³y szczegó³owych rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia obowi¹zuj¹cych standardów, nie zosta³y zaakceptowane przez wojewodów, a ponadto w bud¿etach
powiatów nie zaplanowano rodków finansowych na ich realizacjê. Nale¿y przypomnieæ, ¿e zgodnie ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej, domy prowadzone przed 1 stycznia 1999 r. uznaje siê do roku 2006 za domy spe³niaj¹ce standard us³ug, je¿eli
opracowa³y i realizuj¹ program naprawczy.
Kontrola ujawni³a, ¿e wojewodowie przekazuj¹c rodki dotacji celowej bud¿etu pañstwa na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ domów pomocy spo³ecznej na ogó³ nie przestrzegali stosownych rozporz¹dzeñ Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zgodnie
z którymi dotacja stanowi uzupe³nienie rodków w³asnych powiatu (w tym z wp³ywów z odp³atnoci za pobyt w placówce),
przeznaczonych na organizowanie i zapewnienie us³ug w domach pomocy spo³ecznej. Ustalono, ¿e na terenie 6 sporód
13 skontrolowanych województw sposób ustalania dotacji by³ niezgodny z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Przyczyn¹ nieprawid³owego ustalania dotacji dla powiatów oraz poszczególnych domów opieki spo³ecznej by³ brak danych o liczbie
pensjonariuszy, miesiêcznych kosztach utrzymania oraz uzyskiwanych dochodów z tytu³u odp³atnoci. Rezultatem braku
tych danych by³o zawy¿anie kwot dotacji celowej bud¿etu pañstwa dla placówek pomocy spo³ecznej w stosunku do kwot
przys³uguj¹cych im z mocy prawa.
Starostowie nie wywi¹zywali siê z ustawowego obowi¹zku ustalania i og³aszania  w wojewódzkich dziennikach urzêdowych  miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca domu w danym roku kalendarzowym na podstawie miesiêcznego
kosztu utrzymania mieszkañca w poprzednim roku kalendarzowym, pomno¿onego przez planowany w ustawie bud¿etowej na dany rok wskanik wzrostu cen towarów konsumpcyjnych i us³ug. Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e niektóre powiaty
utrzymywa³y domy pomocy spo³ecznej g³ównie ze rodków dotacji bud¿etu pañstwa, nie przekazuj¹c na ten cel pe³nych
wp³ywów z odp³atnoci. Czêæ wp³ywów ujmowano w nadwy¿ce bud¿etowej powiatu, a niekiedy przeznaczano je na cele
niezwi¹zane bezporednio z bie¿¹cym utrzymaniem domów pomocy spo³ecznej. W 8 urzêdach wojewódzkich (na 13
skontrolowanych) stwierdzono nieprowadzenie rejestru domów oraz brak kontroli przestrzegania standardów us³ug i oceny stopnia realizacji programów naprawczych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 niezbêdne jest zweryfikowanie i dokonanie oceny programów naprawczych domów pomocy spo³ecznej,
 wskazane jest ustalanie kwot dotacji dla powiatów wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad rozporz¹dzenia ministra

w³aciwego ds. zabezpieczenia spo³ecznego,
 celowe jest ustalanie i og³aszanie
przez starostów  w wojewódzkich
dziennikach urzêdowych  miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañców
w podleg³ych domach pomocy spo³ecznej,
 nale¿y zagwarantowaæ w bud¿etach
wojewodów i starostw rodki na re-

monty i modernizacjê domów w celu
osi¹gniêcia przez nie obowi¹zuj¹cych
standardów,
 po¿¹dane jest opracowanie i upowszechnienie rejestrów domów pomocy spo³ecznej.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
systemu rehabilitacji
zawodowej osób
niepe³nosprawnych

Cel

Zakres

Ocena wykonania zadañ zwi¹zanych
z rehabilitacj¹ zawodow¹ osób niepe³nosprawnych, okrelonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Kontrol¹ objêto: Biuro Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych, 11 oddzia³ów Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, 73 jednostki samorz¹dów powiatowych lub miast na prawach powiatu oraz 53 zak³ady pracy.

System rehabilitacji zawodowej funkcjonuj¹cy w oparciu o jednostki organizacyjne
PFRON oraz samorz¹dy powiatowe istnieje od 1999 r. Jak wykaza³a kontrola, zadania okrelone w ustawie by³y realizowane na ogó³ poprawnie, za w gospodarowaniu rodkami PFRON nie stwierdzono
wiêkszych nieprawid³owoci. Tym niemniej, w dzia³alnoci organów odpowiedzialnych za realizacjê ustawowych zadañ,
mia³y te¿ miejsce ró¿nego rodzaju uchybienia.
Jednostki organizacyjne PFRON nie w pe³ni wykorzysta³y rodki zaplanowane na rehabilitacjê zawodow¹. W 1999 r.
rodki te zosta³y zu¿ytkowane rednio w 78%, a w 2000 r. w 93%, przy czym wykorzystanie rodków na poszczególne
zadania by³o bardzo zró¿nicowane i kszta³towa³o siê od 13,4% (programy samorz¹dowe wspieraj¹ce rehabilitacjê zawodow¹) do 98,7% (refundacje czêci wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych, psychicznie chorych, upoledzonych umys³owo oraz chorych na epilepsjê).
Du¿e zró¿nicowanie realizacji zadañ odnotowano równie¿ pomiêdzy poszczególnymi oddzia³ami wojewódzkimi. Na
przyk³ad wykonanie planu wydatków na programy celowe w 1999 r. waha³o siê od 95% w oddzia³ach: ma³opolskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, ³ódzkim, do 0,9%  w oddziale lubuskim. Przyczyn¹ tego by³o niew³aciwe rozpoznanie
potrzeb w zakresie rehabilitacji zawodowej przez pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne, organizacje pozarz¹dowe oraz samorz¹dy lokalne.
Ustalono równie¿, ¿e niektóre istotne potrzeby w zakresie rehabilitacji zawodowej nie zosta³y zaspokojone. Na przyk³ad, w 1999 r. pozytywnie rozpatrzono jedynie co trzeci, a w 2000 r. co czwarty wniosek o po¿yczkê na cele inwestycyjne,
modernizacjê lub restrukturyzacjê zak³adów pracy chronionej. Niewykorzystanie zaplanowanych na lata 19992000 rodków, mimo niezaspokojenia wielu potrzeb, Najwy¿sza Izba Kontroli oceni³a jako dzia³ania nierzetelne.
Stwierdzono, ¿e przy udzielaniu i umarzaniu po¿yczek, Zarz¹d PFRON nie przestrzega³ kryteriów okrelonych w wewnêtrznym regulaminie Funduszu. W po³owie skontrolowanych oddzia³ów nie by³y przestrzegane obowi¹zuj¹ce procedury
i terminy rozpatrywania wniosków zak³adów pracy chronionej. Oddzia³y PFRON w niedostatecznym stopniu sprawdza³y wykorzystanie rodków Funduszu  kontrolami obejmowano przeciêtnie 20% do 30% zak³adów, z którymi zawarto umowy.
Od stycznia 1999 r., w ramach reformy ustrojowej pañstwa, zadania realizowane dotychczas przez wojewódzkie urzêdy
pracy  wojewódzkie orodki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych przekazane zosta³y samorz¹dom powiatowym. Przejmowanie owych zadañ dokonywa³o siê w trudnych warunkach, z uwagi na organizowanie od podstaw struktury administracji samorz¹dowej powiatów. NIK pozytywnie oceni³a fakt, ¿e ju¿ w I kwartale 1999 r. wiêkszoæ samorz¹dów powiatowych zdolna by³a do podjêcia realizacji zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wyniki kontroli w samorz¹dach powiatowych wykaza³y natomiast istotne nieprawid³owoci przy rozpatrywaniu wniosków o zwrot kosztów utworzenia nowych miejsc pracy i refundacjê wynagrodzeñ zatrudnionych osób niepe³nosprawnych, np. zaniedbania w zakresie oceny i weryfikacji z³o¿onych dokumentów pod k¹tem formalnoprawnym oraz dokumentowania realizacji postanowieñ zawartych umów (dotyczy³o to co drugiej skontrolowanej jednostki). Stwierdzone zosta³y
tak¿e liczne nieprawid³owoci dotycz¹ce udzielania i umarzania osobom niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie
dzia³alnoci gospodarczej lub rolniczej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 racjonalne planowanie wydatków
na realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepe³nospraw-
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nych oraz zapewnienie rodków finansowych niezbêdnych do realizacji zadañ ustawowych,
 dokonywanie w zak³adach pracy
chronionej czêstszych kontroli wykorzystania rodków PFRON,

 rzetelne weryfikowanie sk³adanej
przez zak³ady pracy dokumentacji zwi¹zanej z przyznawaniem, realizacj¹ i rozliczeniem dofinansowañ i refundacji ze
rodków Funduszu.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja postanowieñ
ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

Ocena prawid³owoci tworzenia
i funkcjonowania kapita³owych form
ubezpieczeñ emerytalnych

Kontrolê przeprowadzono w Urzêdzie
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE), Ministerstwie Pracy
i Polityki Socjalnej (MPiPS), Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS),
PPUP Poczta Polska, Totalizatorze
Sportowym Sp. z o.o. Badaniami objêto te¿ powszechne fundusze emerytalne: Pocztowo  Bankowy PTE,
PTU PZU S.A., PKO/Handlowy PTE
S.A. i PTE Polsat S.A.

Najwy¿sza Izba Kontroli pozytywnie oceni³a podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu zreformowanie systemu emerytalnego i uruchomienie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Prognozy demograficzne i wynikaj¹ce z nich skutki dla mo¿liwoci finansowania dotychczasowego systemu
emerytalnego wskazywa³y na koniecznoæ przeprowadzenia reformy. Kontrola wykaza³a jednak, ze niektóre rozwi¹zania
przyjête w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych mia³y niekorzystny wp³yw na kszta³towanie siê
konkurencyjnego i efektywnego rynku OFE.
W okresie od padziernika 1998 do koñca 2000 r. udzielono 21 zezwoleñ na utworzenie powszechnych towarzystw
emerytalnych (PTE), którym wydano nastêpnie zezwolenie na utworzenie otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Jednak zasada naboru cz³onków do OFE, polegaj¹ca na pozyskiwaniu ich w drodze akwizycji przez poszczegó³ne PTE nie
stwarza³a, w opinii NIK, równych szans konkurencji. Przewagê dziêki temu systemowi zyska³y PTE, których akcjonariuszami by³y zak³ady ubezpieczeñ dysponuj¹ce rozbudowan¹ sieci¹ wyszkolonych agentów. W efekcie, dosz³o do zdominowania rynku przez 4 OFE, które na koniec 2000 r. posiada³y 62,6% wszystkich rachunków i 74% aktywów nale¿¹cych do
uczestników. Ograniczenie konkurencyjnoci oraz ponoszenie przez PTE znacznych kosztów dzia³alnoci akwizycyjnomarketingowej ukszta³towa³y niekorzystne warunki do stopniowego obni¿ania op³at pobieranych od cz³onków OFE.
W celu rejestracji cz³onków OFE i ewidencjonowania przekazywanych sk³adek, ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych zobowi¹za³a ZUS do stworzenia Centralnego Rejestru Cz³onków OFE (CRCOFE). Ustalono, ¿e ZUS za³o¿y³ co
prawda taki rejestr, jednak dane w nim nie by³y wiarygodne. Na koniec 2000 r. do CRCOFE fundusze emerytalne zg³osi³y
10,7 mln osób, jednak a¿ na 2,5 mln otwartych dla nich rachunków nie wp³ynê³a ani z³otówka. Do koñca trwania kontroli,
czyli do 15 lutego 2001 r., Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie uda³o siê wyjaniæ tych rozbie¿noci, co te¿ bêdzie
niemo¿liwe bez pe³nego funkcjonowania systemu informatycznego ZUS. Mimo, ¿e pe³ne i terminowe przekazywanie przez
ZUS do OFE sk³adek nale¿nych im od cz³onków jest warunkiem dzia³ania systemu, ZUS nie wywi¹zywa³ siê nale¿ycie
z tego zadania. W latach 1999  2000 Zak³ad przekazaza³ OFE jedynie czêæ nale¿nych im sk³adek na kwotê 9,8 mld z³.
Nieprzekazane OFE sk³adki by³y wykorzystywane przez ZUS do finansowania bie¿¹cych wiadczeñ Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. ZUS nie ewidencjonowa³ w ksiêgach rachunkowych przypisów sk³adek nale¿nych poszczególnym
funduszom, przez co nie by³a znana rzeczywista kwota nieodprowadzonych do OFE sk³adek. ZUS zak³ada³, ¿e mo¿e to
byæ ok. 3,5 mld z³, ale zdaniem NIK, margines b³êdu tego szacunku móg³ byæ znaczny.W latach 1999  2000 PTE ponios³y
³¹czn¹ stratê na dzia³alnoci w wysokoci 2 457,6 mln z³.
W ocenie NIK, wyniki dotychczasowego funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego da³y podstawê do
stwierdzenia, ¿e wskanik zast¹pienia p³acy emerytur¹ mo¿e byæ ni¿szy od uzyskiwanego przy zasadach obliczania emerytury sprzed reformy, który np. w 1998 r. wyniós³ 65%. Tymczasem optymistyczne szacunki przyjmuj¹, ¿e stopa zwrotu po
reformie wynosiæ bêdzie 63,5% dla mê¿czyzn i 37,2% dla kobiet.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprowadzenie do pe³nego funkcjonowania systemu informatycznego
ZUS,

 uproszczenie systemu przekazywania informacji i sk³adek miêdzy p³atnikami a OFE,
 zobowi¹zaæ ZUS do przekazywania PTE dok³adnych informacji
o nale¿nych sk³adkach oraz

o opónieniach w ich przekazywaniu,
 w oparciu o prognozy rozwoju rynku kapita³owego stworzyæ szersze
mo¿liwoci inwestowania rodków
OFE.
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Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
publicznych
na restrukturyzacjê
w s³u¿bie zdrowia

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
Ministra Zdrowia, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz podleg³e im
publiczne zak³ady opieki zdrowotnej
w zakresie gospodarki rodkami z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa przeznaczonymi na tworzenie i realizacjê
programów restrukturyzacyjnych
w ochronie zdrowia.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo Zdrowia, 14 urzêdów marsza³kowskich, 18
urzêdów powiatowych i gminnych
oraz 47 samodzielnych publicznych
zak³adów opieki zdrowotnej.

NIK negatywnie oceni³a przyjêt¹ przez Ministra Zdrowia procedurê przyznawania
dotacji z rezerwy celowej na 2000 rok (354.535 tys. z³) na realizacjê programu dzia³añ os³onowych oraz restrukturyzacjê w ochronie zdrowia. W trakcie realizacji poszczególnych etapów programu m.in.
naruszane by³y przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, finansowano prace, które nie mog³y byæ póniej odpowiednio wykorzystane, odnotowano pogorszenie siê sytuacji ekonomicznej zak³adów opieki zdrowotnej wprowadzaj¹cych w ¿ycie
przedsiêwziêcia restrukturyzacyjne. W latach 1999-2000 liczba zak³adów, które odnotowa³y stratê wzros³a z 30 do 41, za
kwota zobowi¹zañ wymagalnych w tych jednostkach zwiêkszy³a siê ze 103.135,9 tys. z³ do 160.338,9 tys. z³, a zatem
o 55,4%. Wyniki kontroli wykaza³y, ¿e rodki dotacji na zadania inwestycyjne w ramach programu restrukturyzacji w ochronie
zdrowia w 2000 r. trafia³y do placówek s³u¿by zdrowia dopiero pod koniec 2000 r. ze wzglêdu na opónione, w stosunku
do programu, uruchomienie rodków z rezerwy celowej. Mia³o to wp³yw na stwierdzone w kontrolowanych placówkach
nieprawid³owoci w ich wykorzystaniu (np. wydatkowanie rodków po up³ywie terminu ich wykorzystania, dokonywanie
zakupów aparatury medycznej bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, wydatkowanie rodków
dotacji niezgodnie z przeznaczeniem).
Izba zwróci³a uwagê, ¿e dotacje na restrukturyzacjê dla poszczególnych placówek przekazywano za porednictwem
organów za³o¿ycielskich, jednak¿e ich wysokoæ okrela³ Minister Zdrowia, co ogranicza³o ustawowe uprawnienia tych¿e
organów. Zgodnie bowiem z ustaw¹ o zak³adach opieki zdrowotnej dotacje samodzielnemu publicznemu zak³adowi opieki
zdrowotnej przyznaje organ, który utworzy³ zak³ad. Proces udzielania dotacji wi¹¿e siê z podjêciem decyzji  komu, w jakiej wysokoci i na jaki cel nale¿y przyznaæ dotacjê, z zatem wszystkie jego etapy powinny byæ realizowane przez organ
za³o¿ycielski. Brak bezporedniego wp³ywu na wybór zadania i wielkoæ dofinansowania, przy ogólnie sformu³owanym
celu dotacji przyznawanej w ramach programu restrukturyzacji, utrudnia³ organom za³o¿ycielskim mo¿liwoæ oceny prawid³owoci wykorzystania dotacji i jej rozliczenie.
W celu zapewnienia równego dostêpu do wiadczeñ medycznych, Minister Zdrowia zosta³ zobowi¹zany do ustalenia,
w drodze rozporz¹dzenia, planu rozmieszczenia szpitali publicznych oraz okrelenia zasad i warunków, jakim powinien
odpowiadaæ plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Obowi¹zek opracowania i aktualizacji takiego planu
zosta³ przypisany organom samorz¹du terytorialnego (po nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
obowi¹zek opracowania i aktualizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypisano
wojewodzie), jednak dopiero w dniu 10 padziernika 2001 r. Minister Zdrowia okreli³ zasady, jakim powinien odpowiadaæ
minimalny plan zabezpieczenia w odniesieniu do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie przez Ministra Zdrowia
jasnej i precyzyjnej metodologii podzia³u rodków przeznaczonych na restrukturyzacjê w ochronie zdrowia, przy
uwzglêdnieniu decyzyjnej roli organów
za³o¿ycielskich, co powinno sprzyjaæ
bardziej racjonalnemu ich wydatkowaniu,
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 zwiêkszenie nadzoru nad wydatkowaniem rodków na restrukturyzacjê
w ochronie zdrowia, zarówno przez Ministra Zdrowia, jak i organy za³o¿ycielskie samodzielnych publicznych zak³adów opieki zdrowotnej,
 ustalenie przez Ministra Zdrowia,
w drodze rozporz¹dzenia, planu rozmieszczenia szpitali publicznych; alternatyw¹ dla takiego rozwi¹zania mo¿e
byæ nowelizacja ustawy o zak³adach

opieki zdrowotnej, przyznaj¹ca prawo
do ustalenia takiego planu marsza³kom
województw, przy zachowaniu uprawnieñ Ministra Zdrowia do wyznaczenia
kryteriów, którym musi odpowiadaætaki plan.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ Agencji
Rynku Rolnego na rynku
produktów rolnych
w 1999 r.

Ocena dzia³añ interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na rynku podstawowych produktów rolnych.

Kontrolê przeprowadzono w Agencji
Rynku Rolnego, jej 6 oddzia³ach terenowych oraz w 29 podmiotach gospodarczych prowadz¹cych na zlecenie Agencji interwencyjny skup zbó¿,
10  ¿ywca wieprzowego, 8 - mleka,
a tak¿e w jednej spó³ce i dwóch gie³dach sprzedaj¹cych produkty rolne
Agencji.

W ocenie NIK, dzia³alnoæ Agencji w 1999 roku, podobnie jak w ca³ym 10- letnim
okresie jej funkcjonowania, w ograniczonym zakresie wp³ywa³a na stabilizacjê
podstawowych rynków rolnych i ochronê dochodów uzyskiwanych z rolnictwa, mimo wydatkowania na ten cel znacznych
rodków bud¿etowych. Stwierdzono, ¿e zasady prowadzenia przez Agencjê w 1999 r. skupu interwencyjnego, zw³aszcza
zbó¿, nie tylko nie zabezpiecza³y przed mo¿liwoci¹ korupcji, ale wrêcz sprzyja³y jej powstawaniu. Wprowadzenie m.in.
zakazu skupowania zbó¿ z w³asnej produkcji powodowa³o, ¿e dla uzyskania dop³aty i unikniêcia ponoszenia zbêdnych,
zdaniem producentów, kosztów transportu, dokonywano fikcyjnego skupu. W tym celu w podmiotach prowadz¹cych
skup i bêd¹cych jednoczenie producentami zbó¿ stworzono dokumentacjê ksiêgow¹ i magazynow¹, z której wynika³o,
¿e dokonywano skupu zbó¿, podczas gdy dostawy takie w rzeczywistoci nie mia³y miejsca. Równoczenie tworzono
dokumenty maj¹ce wiadczyæ o dokonaniu sprzeda¿y zbó¿ z w³asnej produkcji do tych samych kontrahentów, od których
rzekomo skupiono zbo¿a. Masa, cena i wartoæ skupionych oraz sprzedanych zbó¿ by³a identyczna.
Brak wymogu powiadczania, sprawdzania i weryfikowania owiadczeñ producentów, a tak¿e nieokrelenie w umowach na prowadzenie skupu terminu, po up³ywie którego mo¿na by³oby rozpocz¹æ zbyt zakupionych z dop³at¹ i za kredyt
preferencyjny zbó¿, umo¿liwia³ ich sprzeda¿ w innych punktach skupu oraz powtórne pobranie dop³aty Agencji. W ocenie
NIK, znamiona korupcji nosi³y tak¿e wykorzystywane przez podmioty gospodarcze  wskutek braku niezbêdnych uregulowañ ze strony Agencji  mo¿liwoci równoczesnego prowadzenia skupu interwencyjnego ¿ywca trzody chlewnej i zbó¿
oraz skupu tych produktów po ni¿szych cenach rynkowych.
Nieokrelenie w umowach na skup i umowach kredytowych obowi¹zku sprzeda¿y skupionych za kredyt preferencyjny
i z dop³at¹ zbó¿ konsumpcyjnych wy³¹cznie na cele bezporedniego przetwórstwa spo¿ywczego (z wyj¹tkiem produkcji
wyrobów alkoholowych) umo¿liwia³o du¿ym producentom rolnym czerpanie dodatkowych korzyci. Uzyskiwano je poprzez sprzeda¿ zbó¿ i ponowne ich odkupywanie po ni¿szych cenach od wczeniej uzyskanych (³¹cznie z dop³at¹), nawet
bez ich fizycznego przemieszczania. Zbo¿a przechowywano bowiem w magazynach producenta, wydzier¿awionych podmiotom skupuj¹cym. Stwierdzono tak¿e sprzedawanie zbó¿ konsumpcyjnych - do których Agencja wyp³aci³a dop³aty  do
produkcji pasz i wyrobów alkoholowych, tj. wykorzystanie zbó¿ niezgodnie z przeznaczeniem preferencyjnego kredytu.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e 40% podmiotów gospodarczych zajmuj¹cych siê interwencyjnym skupem ¿ywca oraz 16,7%
prowadz¹cych skup zbó¿ z dop³at¹ Agencji nie wywi¹za³o siê nale¿ycie z obowi¹zku podania do publicznej wiadomoci
informacji o warunkach skupu. Umo¿liwia³o to prowadzenie skupu od du¿ych, czêsto wybranych producentów oraz od
udzia³owców i cz³onków w³adz spó³ek dokonuj¹cych skupu. Takie praktyki ogranicza³y lub wrêcz uniemo¿liwia³y mniejszym producentom sprzeda¿ produktów w systemie interwencji, sprzyja³y powstawaniu zjawisk korupcjogennych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 opracowanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedur zmierzaj¹cych do ujednolicenia przepisów i zasad finansowania dzia³añ interwencyj-

nych w systemie dop³at, w celu zapewnienia w³aciwego przep³ywu niezbêdnych rodków na ich finansowanie,
w tym tak¿e kredytów preferencyjnych
na skup,
 rozwa¿enie zasadnoci dalszego stosowania zakazu skupowania zbó¿ z dop³at¹ z w³asnej produkcji, powoduj¹ce-

go dokonywanie fikcyjnych transakcji
miêdzy podmiotami prowadz¹cymi
skup interwencyjny.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie zadañ
nadzoru pañstwowego
nad higien¹ produkcji
oraz obrotem miêsem
i jego przetworami

Cel

Zakres

Ocena skutecznoci funkcjonowania
s³u¿b weterynaryjnych i sanitarnych
oraz sprawowania przez nie nadzoru
nad produkcj¹, przetwórstwem oraz
obrotem miêsem i jego przetworami.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, G³ówny Inspektorat Weterynarii
(GIW) oraz 7 wojewódzkich i 19 powiatowych i miejskich inspektoratów
weterynarii, G³ówny Inspektorat Sanitarny (GIS) oraz 6 wojewódzkich
i 17 powiatowych stacji sanitarno 
epidemiologicznych.

Kompetencje nadzorcze Inspekcji Weterynaryjnej w badanym przez Izbê segmencie gospodarki dotyczy³y w pierwszym rzêdzie sfery skupu i uboju zwierz¹t rzenych oraz przetwórstwa miêsa, natomiast Inspekcji Sanitarnej  g³ównie obrotu miêsem i jego przetworami. Sposób sprawowania nadzoru przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ oraz Inspekcjê Sanitarn¹ by³ w badanym okresie, od stycznia 1999 do
koñca czerwca 2000, niezadowalaj¹cy. Kontrola wykaza³a istotne nieprawid³owoci w dzia³alnoci obu tych s³u¿b. Stwierdzono m.in. przypadki prowadzenia przez podmioty gospodarcze nielegalnego skupu i zarobkowego przewozu zwierz¹t
rzenych oraz przetwórstwa i obrotu miêsem bez wymaganego nadzoru weterynaryjnego i sanitarnego, co mog³o prowadziæ do powstania potencjalnego zagro¿enia korupcj¹ w tych obszarach dzia³alnoci gospodarczej. Ujawniono, ¿e 4,14%
podmiotów skupuj¹cych i przewo¿¹cych zwierzêta rzene dzia³a³o nielegalnie, bez nadzoru weterynaryjnego. Sytuacja ta
dotyczy³a 21% skontrolowanych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.
NIK odnotowa³a drastyczne obni¿enie liczby przeprowadzanych przez Inspekcjê Weterynaryjn¹ kontroli spêdów zwierz¹t rzenych i targowisk z 22 671 w 1998 r. do 5 462 w roku 1999. Nast¹pi³o obni¿enie przeciêtnej liczby kontroli statystycznego spêdu i targowiska z 9,61 w 1998 r. do 3,12 w 1999 r.
Wskutek biernoci Inspekcji Weterynaryjnej dochodzi³o do przypadków organizowania spêdów w skrajnie z³ych warunkach sanitarnych, bez wymaganych warunków technicznych. Brak by³o utwardzonych placów i ramp za³adunkowych,
za warunki transportu nie zabezpiecza³y przed powstawaniem urazów i okaleczeñ wród zwierz¹t. Stan taki odnotowano
w wiêkszoci miejsc spêdu i targowisk, na terenie dzia³ania 42% PIW. Stwierdzono te¿, ¿e na terenie 42% PIW bez
nadzoru weterynaryjnego funkcjonowa³o ok. 5,5% lokalnych ubojni i przetwórni. By³y to podmioty, które nie zg³osi³y rozpoczêcia swej dzia³alnoci w³aciwym terytorialnie inspektoratom weterynarii. Inspektoraty nie dysponowa³y za pe³nym
rozeznaniem odnonie zakresu gospodarczej dzia³alnoci wymagaj¹cej nadzoru.
Uwagi Izby dotyczy³y te¿ nieprzeprowadzenia przez G³ówny Inspektorat Weterynarii analiz dla wyjanienia ró¿nic
w statystykach uboju zwierz¹t podawanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny i GIW. Wed³ug GUS w 1999 r. poddano
ubojowi 26 946,5 tys. sztuk, a wed³ug GIW 21 435,7 tys. sztuk. Ró¿nica ta  wynosz¹ca 5 510,8 tys sztuk pokazuje zdaniem Izby - wielkoæ uboju nie objêtego nadzorem i badaniami weterynaryjnymi.
W 23% kontrolowanych Powiatowych Stacjach Sanitarno  Epidemiologoicznych ustalono, ¿e ich nadzór nad pomiotami gospodarczymi ogranicza³ siê do sporadycznych kontroli, w trakcie których dokonywano pobie¿nych oglêdzin, do
minimum ograniczaj¹c badania laboratoryjne miêsa i przetworów miêsnych. Ca³kowity brak, b¹d niewystarczaj¹cy poziom kontroli sanitarnej nad higien¹ produkcji oraz obrotem miêsem, stanowi³ czynnik o charakterze korupcjogennym.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 usprawnienie w MRiRW kontroli
i nadzoru nad Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ w celu wyeliminowania nieprawid³owoci w jej dzia³aniu,
 wyeliminowanie przypadków funkcjonowania podmiotów zajmuj¹cych
siê skupem i transportem zwierz¹t oraz
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przetwórstwem miêsa bez nadzoru
weterynaryjnego,
 podjêcie dzia³añ uniemo¿liwiaj¹cych wprowadzanie do obrotu handlowego miêsa nieznanego pochodzenia,
nie poddanego badaniu przez lekarza
weterynarii,
 zapewnienie wspó³dzia³ania Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru nad
higien¹ produkcji i obrotu miêsem.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie wód
œródl¹dowych
do gospodarki rybackiej

Ocena pod wzglêdem legalnoci, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci
dzia³añ w³aciwych organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz
innych jednostek w zakresie nadzoru
nad gospodark¹ ryback¹, ochron¹
zasobów powierzchniowych dróg
ródl¹dowych oraz ocena dzia³añ tych
jednostek w zakresie nadzoru w³acicielskiego nad ródl¹dowymi wodami
powierzchniowymi stanowi¹cymi w³asnoæ Pañstwa.

Kontrol¹ objêto: Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Rybactwa ródl¹dowego, 9 urzêdów wojewódzkich, 19
starostw powiatowych, 8 oddzia³ów
terenowych AWRSP, Zarz¹d G³ówny
Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego i 10
okrêgów PZW, 12 gospodarstw rybackich, 3 komendy wojewódzkie Pañstwowej Stra¿y Rybackiej i 1 biuro
geodezji i terenów rolnych.

Ustalenia kontroli wskaza³y na brak skutecznego nadzoru nad stosowaniem przepisów o ochronie przyrody dotycz¹cych prowadzenia gospodarki rybackiej w powierzchniowych wodach p³yn¹cych i niedow³ad koordynacji w zarz¹dzaniu tymi wodami. Prawo wodne stanowi, i¿ wszystkie wody  za wyj¹tkiem wód stoj¹cych oraz w studniach i w rowach s¹ w³asnoci¹ pañstwa. Wody powierzchniowe
p³yn¹ce, to inaczej rzeki, potoki, kana³y i inne cieki, za stoj¹ce to jeziora i inne zbiorniki, jednak przepisy o wodach
p³yn¹cych stosuje siê do wszystkich jezior i zbiorników, z których cieki wyp³ywaj¹ lub do których uchodz¹.
Stwierdzono nielegaln¹ sprzeda¿ lub zwrot by³ym w³acicielom gruntów pod wodami p³yn¹cymi  w latach 1995  2000
w badanych województwach AWRSP sprzeda³a lub zwróci³a 15 jezior o ³¹cznej powierzchni ponad 280 ha. Obrót ten dokonywany by³ przez AWRSP po uprzednim nielegalnym przeklasyfikowaniu przez biura geodezji i urz¹dzeñ rolnych wód p³yn¹cych na
stoj¹ce. Ujawniono te¿ szeæ przypadków sprzeda¿y jezior z wodami p³yn¹cymi oraz komunalizacji takich jezior przez wojewodów. W ocenie NIK, nielegalna sprzeda¿ i komunalizacja jezior mo¿e wskazywaæ na istnienie obszaru zagro¿enia korupcj¹.
Ponad 1/3 wód objêtych kontrol¹ zosta³a przekazana do Zasobu WRSP z naruszeniem art. 19 ustawy o gospodarowaniu nieruchomociami rolnymi Skarbu Pañstwa, okrelaj¹cego obowi¹zek sporz¹dzania protoko³ów zdawczo-odbiorczych z przekazywanego mienia. Do Zasobu WRSP przekazano w ca³oci by³e PGRyb. bez wyszczególnienia w tych
protoko³ach przejmowanych jezior oraz bez opisu stanu technicznego urz¹dzeñ na tych jeziorach oraz stanu ilociowogatunkowego ryb. Ministerstwo rodowiska nie dysponowa³o informacjami o ró¿norodnoci gatunkowej ichtiofauny ani
o dro¿noci wód ródl¹dowych. Z kolei Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do czasu ukoñczenia kontroli  czyli do
koñca 2000 r., nie sporz¹dzi³o dokumentu ujmuj¹cego kompleksowo zagadnienia gospodarki rybackiej na ródl¹dziu.
Z kontroli wynika, ¿e jednostki podleg³e wojewodom  WIO i PSR oraz jednostki powiatowe nie podejmowa³y wspólnych dzia³añ nadzorczych nad przestrzeganiem przepisów ochrony rodowiska w gospodarce rybackiej, w szczególnoci
za w sprawie nielegalnego u¿ytkowania wód dla gospodarki rybackiej i u¿ytkowania wód bez wymaganego przez ustawê
o rybactwie ródl¹dowym operatu rybackiego.
Brak rzetelnej ewidencji wód p³yn¹cych nie pozwala³ na sprawowanie w³aciwego nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki rybackiej w tych wodach. W 15 województwach do czasu kontroli brak by³o aktualnego podzia³u wód
p³yn¹cych na obwody rybackie, obwody ochronne i hodowlane. Nie ustalono równie¿ obrêbów hodowlanych i ochronnych. Kontrola wykaza³a, ¿e sporód budowli piêtrz¹cych, dla których pozwolenia wodnoprawne wydano po 1997 r., a¿
98% nie posiada³o przep³awek, umo¿liwiaj¹cych rybom swobodny przep³yw dla odbycia tar³a. W praktyce oznacza³o to, ¿e
nagminnie naruszane by³o rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 uporz¹dkowanie ewidencji wód p³yn¹cych i gruntów pod nimi zgodnie ze
stanem prawnym,
 skontrolowanie przypadków przeklasyfikowañ wód p³yn¹cych na stoj¹-

ce i zobowi¹zanie wojewodów do doprowadzenia do niewa¿noci z mocy
prawa transakcji sprzeda¿y i komunalizacji podjêtych w oparciu o bezprawne przeklasyfikowania,
 ustalenie obwodów rybackich na
wodach p³yn¹cych,

 opracowanie dokumentu Narodowa
strategia rybo³ówstwa zawieraj¹cego
za³o¿enia i program polityki pañstwa,
 zinwentaryzowanie budowli piêtrz¹cych nie posiadaj¹cych przep³awek
i przeprowadzenie w tych sprawach postêpowañ wyjaniaj¹cych.
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Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie
systemu kszta³cenia
dla potrzeb rolnictwa
i obszarów wiejskich

Cel

Zakres

Ocena zmian, które nast¹pi³y w szkolnictwie rolniczym po wprowadzeniu
reformy administracyjnej, zw³aszcza
zbadanie, czy i na ile odpowiadaj¹
one aktualnym potrzebom kraju.

Skontrolowano 47 jednostek, m.in.
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, 22 zespo³y szkó³ rolniczych, 11
starostw powiatowych, 10 kuratoriów
owiaty.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e dostosowywanie sieci szkó³ rolniczych i struktury
kszta³cenia do potrzeb lokalnych rynków pracy, a zw³aszcza do potrzeb rolnictwa i gospodarki ¿ywnociowej, przebiega³o zbyt wolno i nie przynios³o spodziewanych rezultatów. Jednym z powodów takiego stanu
rzeczy by³ fakt, i¿ do czasu zakoñczenia kontroli nie zosta³ przygotowany ogólnokrajowy bilans potrzeb w tej dziedzinie, ani
strategia kszta³cenia kadr dla reformowanego i dostosowywanego do wymogów UE rolnictwa i jego otoczenia.
W wyniku reformy administracji publicznej samorz¹dy powiatowe zobowi¹zane zosta³y do przejêcia z dniem 1 stycznia 1999 r. szkó³ rolniczych oraz przeprowadzenia ich restrukturyzacji. Efektem dokonywanych zmian, rozpoczêtych jeszcze przed wprowadzeniem reformy owiaty, by³o uruchomienie w latach 1999-2000 w wiêkszoci badanych zespo³ów
szkó³ rolniczych kszta³cenia w kierunkach i zawodach nie zwi¹zanych z rolnictwem (np. liceum ogólnokszta³c¹ce, mechanik samochodowy, sprzedawca) oraz ponaddwukrotne zwiêkszenie liczby klas kszta³c¹cych dla potrzeb tzw. otoczenia
rolnictwa (np. technik agrobiznesu, technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego).
Zmiany wprowadzone przez samorz¹dy opiera³y siê g³ównie na opiniach lokalnych biur zatrudnienia. Opinie te, oraz
okrelone przez MEN profile kszta³cenia ponadgimnazjalnego, by³y tak¿e podstaw¹ do opracowania przez zespo³y szkó³
w³asnych programów rozwoju. Programy takie przygotowa³a wiêkszoæ kontrolowanych zespo³ów, jakkolwiek 27% sporód nich w ogóle nie rozpoczê³o prac nad opracowaniem tych dokumentów. Zaniechanie to uzasadniano m.in. niesprecyzowaniem zapotrzebowania na kadry dla rolnictwa i jego otoczenia na terenie powiatu. Dodaæ nale¿y, i¿ do czasu zakoñczenia kontroli tylko 20% badanych kuratoriów owiaty wywi¹za³o siê z obowi¹zku opracowania strategii rozwoju owiaty
w województwie, której kierunki powinny uwzglêdniaæ szko³y i samorz¹dy terytorialne podczas sporz¹dzania planów rozwoju szkolnictwa i sieci szkó³ ponadgimnazjalnych.
Jak ustalono, badane zespo³y szkó³ otrzyma³y na swoj¹ dzia³alnoæ w 1999 r. i 2000 r. realnie mniej rodków finansowych ni¿ w roku poprzednim - o 6,8% i 9,2%. Otrzymane subwencje wystarcza³y jedynie na bie¿¹ce funkcjonowanie
placówek, g³ównie na p³ace oraz na zakup energii, paliw, us³ug komunalnych itp. Sta³o siê to podstawow¹ przyczyn¹
ograniczenia zarówno tygodniowego wymiaru godzin w 27% objêtych kontrol¹ zespo³ach, jak te¿ zakupów pomocy dydaktycznych oraz zakresu remontów. Warto zauwa¿yæ, ¿e przy ustalaniu zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego na 2000 r., MEN nie uwzglêdni³o licznych zastrze¿eñ i uwag zg³oszonych
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak¿e przedstawicieli samorz¹du terytorialnego. Ostrzegali oni, ¿e na skutek
wprowadzonych zmian nast¹pi obni¿enie poziomu finansowania szkó³ rolniczych, a powsta³ej ró¿nicy samorz¹dy nie bêd¹
w stanie zrekompensowaæ, co wyniki kontroli potwierdzi³y.
W ocenie NIK, kuratoria owiaty sprawowa³y nadzór pedagogiczny nad szko³ami rolniczymi w sposób niezadowalaj¹cy. W ponad 41% kontrolowanych zespo³ów nie przeprowadzono w badanym okresie ¿adnej wizytacji. Now¹ formê sprawowania nadzoru pedagogicznego, wprowadzon¹ przez MEN w 1999 r., a polegaj¹c¹ g³ównie na mierzeniu jakoci pracy
szkó³, kuratoria zastosowa³y zaledwie w oko³o 1% objêtych nadzorem szkó³ rolniczych, m.in. wskutek nieustalenia przez
MEN zasad postêpowania w tym zakresie i narzêdzi do mierzenia jakoci pracy szkó³ oraz z uwagi na koniecznoæ przeszkolenia pracowników.
Niewystarczaj¹cy by³ tak¿e nadzór samorz¹dów nad dzia³alnoci¹ badanych zespo³ów szkó³. ¯adnej kontroli nie
przeprowadzono w co trzecim sporód nich, a wiêkszoæ pozosta³ych kontrolowano jedynie jeden raz.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie potrzeb kszta³cenia w zawodach rolniczych i z otoczenia rolnic-
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twa na najbli¿sze i dalsze lata, co stanowiæ powinno podstawê do reformowania istniej¹cej i ustalenia nowej sieci szkó³ rolniczych,
 wzmocnienie przez starostwa po-

wiatowe nadzoru nad dzia³alnoci¹
przejêtych zespo³ów szkó³ rolniczych.

Tytu³ kontroli
Prywatyzacja
przedsiêbiorstw i spó³ek
komunalnych

Cel

Zakres

Ocena przekszta³ceñ w³asnociowych przedsiêbiorstw i spó³ek komunalnych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem prawid³owoci
przebiegu procedur prywatyzacyjnych, efektów ekonomicznych i spo³ecznych dokonanych prywatyzacji
oraz zakresu przekszta³ceñ w³asnociowych w gminach.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Skarbu Pañstwa oraz w 86 urzêdach gmin (wybranych pod wzglêdem
skali przeprowadzonych przekszta³ceñ w³asnociowych oraz rodzajów
zastosowanych cie¿ek prywatyzacyjnych) oraz w Kranickim Przedsiêbiorstwie Komunalnym Sp. z o.o.

Ustalenia kontroli NIK wskaza³y, ¿e w 65 urzêdach gmin (sporód 86 objêtych kontrol¹) wyst¹pi³y nieprawid³owoci na wszystkich etapach prywatyzacji - ogó³em 153 przedsiêbiorstw i spó³ek komunalnych. Poza przypadkami dzia³añ maj¹cych na celu zaspokojenie oczekiwañ pracowników prywatyzowanych podmiotów, przyczyn stwierdzonych nieprawid³owoci nale¿a³o upatrywaæ zarówno w niedostatecznym wykorzystaniu obs³ugi prawnej jednostek przygotowuj¹cych i realizuj¹cych procesy prywatyzacyjne, jak te¿ nienale¿ytym przygotowaniu merytorycznym w³aciwych pracowników urzêdów gmin. Stwierdzono m.in., ¿e zarz¹dy gmin podejmowa³y uchwa³y
o komercjalizacji przedsiêbiorstw bez uprzedniej zgody ich organów (dotyczy³o to 5 przedsiêbiorstw w 3 gminach), wadliwie
stosowano procedury wy³aniania nabywców prywatyzowanych jednostek (9 podmiotów w 6 gminach), w 3 gminach zadysponowano maj¹tkiem podmiotów bez uchwa³ rady miasta, zarz¹dy 4 gmin umorzy³y 11 spó³kom korzystaj¹cym z mienia przedsiêbiorstw komunalnych op³aty dodatkowe (w ³¹cznej wysokoci 1.286 tys. z³), pomimo niespe³nienia przez nie warunków
okrelonych przepisami prawa.
W wyniku nieprawid³owego okrelenia umownej wartoci sprzeda¿y niektórych przedsiêbiorstw i spó³ek oraz zaniedbañ w egzekwowaniu nale¿noci, dosz³o do uszczuplenia dochodów z prywatyzacji. W 13 umowach prywatyzacyjnych, zawartych przez
zarz¹dy 10 gmin, wed³ug których zap³atê ceny roz³o¿ono w czasie, nie okrelono oprocentowania rat lub ustalono je poni¿ej poziomu wskanika cen dóbr inwestycyjnych, co powodowa³o realne zmniejszenie wartoci sprzeda¿y o ³¹czn¹ kwotê 1.967 tys. z³.
Przekszta³cenia w³asnociowe przedsiêbiorstw i spó³ek komunalnych dokonywane by³y w du¿ym stopniu z inicjatywy
pracowników tych podmiotów i by³y form¹ ich uw³aszczenia. W wyniku preferowania udzia³u tych pracowników w przekszta³ceniach w³asnociowych, organy gmin pomija³y na ogó³ wzglêdy ekonomiczne podejmowanych decyzji, co powodowa³o w wielu
przypadkach niezrealizowanie gospodarczych celów prywatyzacji. Podmioty sprywatyzowane z dominuj¹cym udzia³em pracowników nie zosta³y zasilone kapita³owo lub technologicznie, co skutkowa³o brakiem efektów ekonomicznych dokonywanych t¹ metod¹ prywatyzacji.
Ustalono ponadto, ¿e nie wszystkie gminy realizowa³y obowi¹zek sk³adania Ministrowi Skarbu Pañstwa informacji o stanie prywatyzacji i przekszta³ceñ mienia komunalnego, wynikaj¹cy z rozporz¹dzenia Ministra Skarbu w sprawie zakresu i trybu sk³adania informacji dotycz¹cych przekszta³ceñ i prywatyzacji mienia komunalnego. Informacji takich nie przekaza³o w ogóle
321 gmin, 1092 gminy nie przes³a³y informacji za lata 1990-1997, a 1002 gminy za 1998 rok.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie przez Ministra Skarbu
Pañstwa celowoci zmiany ww rozporz¹dzenia Ministra Skarbu Pañstwa,
poprzez wprowadzenie obowi¹zku
przekazywania przez gminy danych
o wartoci maj¹tku przekszta³conych
i sprywatyzowanych podmiotów,

 podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do wyegzekwowania od
wszystkich gmin ustawowego obowi¹zku sk³adania sprawozdañ o przekszta³ceniach w³asnociowych mienia komunalnego,
 wzmocnienie nadzoru wojewodów
w zakresie badania zgodnoci z prawem uchwa³ rad gminnych dotycz¹cych decyzji prywatyzacyjnych, a tak¿e w³aciwe wype³nianie przez rady

gmin funkcji kontrolnej wobec dzia³añ
zarz¹dów gmin, szczególnie uwzglêdniaj¹c gospodarczy cel dokonywanych
prywatyzacji i obowi¹zek corocznego
informowania Ministra Skarbu Pañstwa
o przekszta³ceniach w³asnociowych
w gminie.
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Tytu³ kontroli
Restrukturyzacja
i przekszta³cenia
w³asnoœciowe
w sektorze naftowym

Cel

Zakres

Ocena tworzenia i realizacji rz¹dowych programów restrukturyzacji sektora naftowego, w tym przygotowania
i przebiegu prywatyzacji w latach
1995-2000 podmiotów nale¿¹cych do
tego sektora.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, Nafcie Polskiej S.A., 7 rafineriach nafty
oraz 2 spó³kach nale¿¹cych do logistyki sektora.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e rozpoczête w 1992 r. procesy restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne w sektorze naftowym, mimo up³ywu 9 lat, nie zosta³y jeszcze zakoñczone. By³y one prowadzone z istotnymi opónieniami w stosunku do wielokrotnie zmienianych i modyfikowanych programów rz¹dowych.
Strategia oraz cele restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego  zapewnienie ekonomicznej i organizacyjnej
konkurencyjnoci przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w Polsce w warunkach powsta³ych po wyganiêciu instrumentów ochronnych  okrelone zosta³y w rz¹dowych programach: z wrzenia 1992 r., którego realizacja nigdy nie zosta³a podjêta,
a nastêpnie z lipca 1995 r. Zasadniczymi celami restrukturyzacji by³y: komercjalizacja wszystkich przedsiêbiorstw bran¿y,
utworzenie holdingu przedsiêbiorstw naftowych (PKN), wyodrêbnienie z CPN maj¹tku Dyrekcji Eksploatacji Cystern i Naftobaz, utworzenie na ich bazie spó³ek z o.o. i nastêpnie wniesienie ich do PKN, utworzenie drugiego holdingu p.n. Rafinerie Po³udniowe oraz powi¹zanie kapita³owe PKN z CIECH S.A. Dzia³ania restrukturyzacyjne i prywatyzacyjne Ministra
Przekszta³ceñ W³asnociowych, a nastêpnie Ministra Skarbu Pañstwa, w wielu przypadkach odbiega³y jednak od za³o¿eñ
programu rz¹dowego.
Minister PW mia³ obowi¹zek przeprowadzenia komercjalizacji CPN do koñca wrzenia, a Przedsiêbiorstwa Eksploatacji Ruroci¹gów Naftowych Przyjañ i rafinerii po³udniowych  do koñca padziernika 1995 r. Faktycznie proces komercjalizacji w przypadku rafinerii po³udniowych zakoñczy³ siê dopiero w czerwcu 1996 r., a w przypadku PERN  w grudniu 1998 r. Nie zosta³y dotrzymane tak¿e terminy utworzenia spó³ek CPN  DEC i CPN  Naftobazy.
Prywatyzacjê w sektorze przyspieszy³o utworzenie 7 maja 1996 r. spó³ki Nafta Polska S.A., jednak tempo zmian nadal
by³o niewystarczaj¹ce. Zmiany w³asnociowe polegaj¹ g³ówne na powi¹zaniach kapita³owych wewn¹trz sektora. Z wyj¹tkiem DEC, której udzia³y sprzedane zosta³y w marcu 2001 r. amerykañskiej firmie GATX, nie pozyskano ¿adnego inwestora strategicznego spoza sektora, a tym samym nie nast¹pi³ dop³yw kapita³u z zewn¹trz. Mimo generalnie pozytywnej
oceny zmian w³asnociowych w najwiêkszym podmiocie sektora, tj. PKN ORLEN S.A., nadal nie zosta³ on w pe³ni sprywatyzowany i nie zapad³y decyzje o wyborze inwestora strategicznego. Nie zosta³a podjêta równie¿ decyzja prywatyzacyjna
odnonie Rafinerii Gdañskiej, drugiego co do wielkoci podmiotu, a tak¿e 3 sporód 5 rafinerii po³udniowych.
Zmiany kapita³owe wewn¹trz sektora korzystnie wp³ynê³y natomiast na funkcjonowanie objêtych nimi przedsiêbiorstw.
Przejêcie w 1999 r. CPN S.A. przez Petrochemiê P³ock S.A. wzmocni³o pozycjê rynkow¹ powsta³ego PKN ORLEN S.A.
Zyski po³¹czonych podmiotów wzros³y o 15,4% w stosunku do 1998 r., przy niezmienionej rentownoci netto wynosz¹cej
3,4%, podczas gdy ³¹czny zysk pozosta³ych przedsiêbiorstw sektora naftowego zmniejszy³ siê w tym czasie o 11,5%, za
rentownoæ netto zmniejszy³a siê z 5,1% do 3,5%.
Ustalono równie¿, i¿ przygotowanie sprzeda¿y 100% udzia³ów DEC Sp. z o.o., spó³ki o znaczeniu strategicznym dla
obronnoci pañstwa, nie zosta³o poprzedzone w³¹czeniem w ten proces Ministra Obrony Narodowej, który zosta³ poinformowany przez Ministra Skarbu Pañstwa o planowanej transakcji dopiero w chwili z³o¿enia do Rady Ministrów wniosku
w sprawie sprzeda¿y udzia³ów tej spó³ki. Zdaniem NIK, mimo braku wymogu prawnego, w tej konkretnej sytuacji wspó³praca obu ministrów by³aby celowa. Dopiero dzia³ania kontrolne spowodowa³y bowiem, ¿e Minister ON zosta³ zainteresowany sprzeda¿¹ udzia³ów DEC, wniós³ zastrze¿enia do przygotowanej decyzji oraz podj¹³ wspólnie z Ministrem SP dzia³ania zabezpieczaj¹ce interesy obronnoci pañstwa w umowie prywatyzacyjnej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonanie przez Ministra Skarbu
Pañstwa aktualnej kompleksowej oce-
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ny mo¿liwoci dalszej realizacji rz¹dowego programu restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego,
 ka¿dorazowe w³¹czenie Ministra
Obrony Narodowej w proces prywaty-

zacji jednostek wykonuj¹cych zadania
zwi¹zane z bezpieczeñstwem pañstwa.

Tytu³ kontroli
Przygotowania do
prywatyzacji RUCH S.A.

Cel

Zakres

Ustalenie aktualnego stanu przygotowañ do prywatyzacji spó³ki RUCH
S.A. i dokonanie oceny przebiegu
tych przygotowañ w latach 19951999.

Badaniami kontrolnymi objêto Ministerstwo Skarbu Pañstwa, spó³kê
RUCH S.A. oraz dwa sporód jej 15
oddzia³ów  Oddzia³ Ma³opolski
w Krakowie i Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w Warszawie.

W ocenie NIK, podejmowane przez RUCH S.A. w latach 1995-2000 dzia³ania restrukturyzacyjne nie stworzy³y spó³ce warunków do optymalnego rozwoju. W okresie tym RUCH, trac¹c systematycznie, w tempie ok. 2% rocznie, udzia³ w krajowym rynku kolporta¿u, realizowa³ faktycznie
strategiê przetrwania. Niskie zyski ogranicza³y mo¿liwoæ sfinansowania rozwoju, zw³aszcza modernizacji i wymiany punktów
sprzeda¿y oraz wprowadzenia systemu informatycznego. Malej¹cy udzia³ w rynku prasowym (ze 100% na pocz¹tku lat
90. do ok. 56% w 1999r.) przenosi³ siê na wartoæ spó³ki, okrelan¹ na podstawie wielkoci obrotów i udzia³u w rynku.
Przekszta³cenie pañstwowego Przedsiêbiorstwa Kolporta¿owo-Handlowego RUCH w Warszawie w jednoosobow¹
spó³kê Skarbu Pañstwa RUCH S.A. nast¹pi³o 24 marca 1992 r. Mimo ¿e od tego czasu up³ynê³o 9 lat, spó³ka nadal nie jest
sprywatyzowana. Warto zauwa¿yæ, i¿ przed podjêciem decyzji o prywatyzacji RUCH S.A., Minister Przekszta³ceñ W³asnociowych nie okreli³ celów, jakie zamierzano osi¹gn¹æ w jej wyniku. Cele cz¹stkowe tej prywatyzacji  m.in. poprawa
efektywnoci gospodarowania maj¹tkiem spó³ki i zwiêkszenie jej konkurencyjnoci na rynku krajowym  zosta³y sprecyzowane dopiero w Programie prywatyzacji do 2001 r., opracowanym w grudniu 1998 r.
Pierwsza próba prywatyzacji RUCH S.A., rozpoczêta w 1996 r., by³a nieudana. Minister SP nie zaakceptowa³ bowiem
wynegocjowanych przez sekretarza stanu w tym¿e ministerstwie warunków sprzeda¿y 40% akcji spó³ki Konsorcjum HDS za
40,8 mln dolarów USA. Kilka miesiêcy wczeniej MSP otrzyma³o od Polskiej Grupy Kapita³owej propozycjê nabycia tej samej
iloci akcji za kwotê ok. 80 mln dolarów USA, a wiêc po cenie niemal dwukrotnie wy¿szej. Decyzja Ministra SP wywo³a³a
procesy s¹dowe. Z pozwem przeciwko Skarbowi Pañstwa wyst¹pi³ niedosz³y nabywca akcji RUCH S.A., Konsorcjum HDS.
Wskutek procesów, toczonych we wszystkich instancjach, Skarb Pañstwa nie móg³ dysponowaæ akcjami spó³ki, poniewa¿ S¹d
Wojewódzki w Warszawie zakaza³ ich zbywania do czasu prawomocnego zakoñczenia postêpowania.
Spó³ka nie posiada³a strategii funkcjonowania i gotowego do wdro¿enia planu restrukturyzacji. Wskutek protestów
zwi¹zków zawodowych wstrzymana zosta³a rozpoczêta w lipcu 1999 r. informatyzacja oparta na systemie ERP, kluczowa
dla wdro¿enia efektywnego zarz¹dzania. Postulowana centralizacja zarz¹dzania strategicznego i decentralizacja zarz¹dzania operacyjnego, bez wprowadzenia m.in. narzêdzi wspomagaj¹cych, nie gwarantowa³a wyranego zmniejszenia
kosztów, a co za tym idzie wypracowania wiêkszego zysku, niezbêdnego dla rozwoju spó³ki.
Koszty informatyzacji RUCH S.A. w latach 1992-1999 wynios³y ogó³em 86.752,7 tys. z³. Mimo tak znacznych nak³adów, nie wdro¿ono dwóch najistotniejszych dla podstawowej dzia³alnoci spó³ki systemów informatycznych, handlowego
i kolporta¿owego, bêd¹cych m.in. przedmiotem umowy, zawartej w lutym 1993 r. pomiêdzy zarz¹dem RUCH S.A. a firm¹
PROKOM.
Stwierdzono, ¿e od 1998 r. nadzór w³acicielski Ministra SP nad spó³k¹ sprawowany by³ niew³aciwie, zw³aszcza w zakresie polityki kadrowej. Decyzje o powo³ywaniu i odwo³ywaniu cz³onków zarz¹du spó³ki nastêpowa³y bez merytorycznego uzasadnienia, MSP wykazywa³o równoczenie brak konsekwencji w ocenie dzia³ania rad nadzorczych RUCH S.A.
Ujawnione zosta³y równie¿ przypadki dzia³añ niegospodarnych. U¿yczaj¹c swych nieruchomoci Spó³ce z o.o. EMPiK , zarz¹dy RUCH S.A. godzi³y siê na niekorzystne warunki dzier¿awy, co spowodowa³o w latach 1995-1999 utratê
dochodów, szacowan¹ przez NIK na 47 mln z³. W ocenie Izby, wiêkszoæ umów handlowych realizowanych w latach
1999-2000 zawiera³a postanowienia niekorzystne dla RUCH S.A.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 doprowadzenie do prywatyzacji
RUCH S.A. w sposób gwarantuj¹cy
Skarbowi Pañstwa nale¿ne wp³ywy,

 ucilenie procedury prywatyzacyjnej i ukierunkowanie jej na wybór najkorzystniejszej oferty,
 zapewnienie przejrzystej i posiadaj¹cej merytoryczne uzasadnienie polityki kadrowej wobec cz³onków zarz¹-

dów i rad nadzorczych jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa.

#'

Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
i kompetencji
regionalnych izb
obrachunkowych

Cel

Zakres

Ocena realizacji przez regionalne izby
obrachunkowe i ich reprezentacjê (Krajow¹ Radê Regionalnych Izb Obrachunkowych) ustawowych zadañ i kompetencji, w tym m.in. szczegó³owej organizacji izb, sprawowania przez nie nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednostek samorz¹du terytorialnego i ich zwi¹zków
w zakresie spraw finansowych, wykonywania kontroli gospodarki finansowej
i zamówieñ publicznych jednostek samorz¹du terytorialnego, a tak¿e dokonanie oceny prawid³owoci nadzoru
sprawowanego nad dzia³alnoci¹ r.i.o.
przez Prezesa Rady Ministrów.

Kontrolê przeprowadzono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, w Krajowej Radzie Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz
w 16 regionalnych izbach obrachunkowych.

NIK pozytywnie oceni³a dzia³alnoæ regionalnych izb obrachunkowych w zakresie
nadzoru nad uchwa³ami jednostek samorz¹du terytorialnego oraz ich zwi¹zków,
a tak¿e realizacjê kompetencji zwi¹zanych z wydawaniem opinii przez r.i.o. W 1999 r. objête kontrol¹ izby sprawowa³y
nadzór  w zakresie spraw finansowych - nad 2878 jednostkami samorz¹du terytorialnego; w tym¿e roku przeprowadzi³y
³¹cznie 1310 kontroli, a sk³ady orzekaj¹ce rio wyda³y 13.577 opinii. Na jednego cz³onka kolegium regionalnych izb (³¹cznie
z prezesem i zastêpc¹) przypada³y 63 wydane opinie.
W 1999 r. nadzór Prezesa Rady Ministrów nad r.i.o. obejmowa³ wydawanie aktów powo³ania i odwo³ania prezesów,
ich zastêpców oraz cz³onków kolegium izb. Pozosta³e sprawy zwi¹zane z funkcjonowaniem r.i.o. a nale¿¹ce do zadañ
Prezesa RM przekazywane by³y przez ca³y 1999 rok do merytorycznego rozpatrzenia Ministrowi Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, jakkolwiek  wed³ug NIK  nie by³o podstawy prawnej umo¿liwiaj¹cej przekazywanie MSWiA prowadzenia
spraw zwi¹zanych z wykonywaniem od 18 padziernika 1999 r. uprawnieñ wynikaj¹cych z ustawy o regionalnych izbach
obrachunkowych. Zdaniem NIK, naruszeniem prawa by³o za rozpatrywanie przez szefa resortu spraw wewnêtrznych
i administracji skarg na dzia³alnoæ regionalnych izb obrachunkowych po tej dacie. NIK zwróci³a tak¿e uwagê, ¿e rozporz¹dzenie w sprawie siedzib i zasiêgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegó³owej organizacji izb,
liczby cz³onków kolegiów i trybu postêpowania wydane zosta³o dopiero 14 stycznia 2000 r. (opublikowane 21 stycznia
2000 r.), przy czym z naruszeniem zasad pañstwa prawnego i zakazu retroaktywnoci nadano mu moc prawn¹ od 1
stycznia 1999 r. Do momentu og³oszenia tego aktu ani Prezes Rady Ministrów, ani izby nie mia³y mo¿liwoci stosowania
nowych przepisów zawartych w rozporz¹dzeniu.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, bêd¹c ustawowo wyodrêbnion¹ instytucj¹, wykonywa³a swoje zadania
w 1999 r. nie posiadaj¹c sta³ej siedziby ani wyodrêbnionego bud¿etu. Koszty jej funkcjonowania pokrywane by³y z bud¿etów
poszczególnych izb z paragrafów wydatków bie¿¹cych, co  podkrela³a NIK - by³o niezgodne z zasadami wykonywania bud¿etu.
Stwierdzono ponadto, ¿e w 8 sporód 16 badanych regionalnych izb obrachunkowych naruszono obowi¹zek przeprowadzania co najmniej raz na cztery lata kompleksowych kontroli gospodarki finansowej jednostek samorz¹du terytorialnego. W czêci izb przyjêto  niezgodnie z przepisami prawa  stanowisko, ¿e przeprowadzenie kilku odrêbnych kontroli
problemowych jest to¿same z przeprowadzeniem jednej kontroli kompleksowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 wydawanie aktów wykonawczych
przez Radê Ministrów, Prezesa RM i Mi-
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nistra Finansów, w terminach umo¿liwiaj¹cych prawid³owe stosowanie przepisów ustawowych,
 podjêcie przez Radê Ministrów inicjatywy ustawodawczej w celu ustawowego uregulowania zasad finansowania dzia³alnoci Krajowej Rady Regio-

nalnych Izb Obrachunkowych,
 obejmowanie przez regionalne izby
obrachunkowe, co najmniej raz na cztery lata, kompleksowymi kontrolami
gospodarki finansowej wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego.

Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
i kompetencji trzech
szczebli samorz¹du
terytorialnego
i wojewodów
w wybranych
dziedzinach

Cel

Zakres

Ocena realizacji i prawid³owoci wykonania przez wojewodów, samorz¹dy województw, powiaty i gminy ustawowych zadañ i kompetencji w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu
oraz ochrony interesów konsumentów.

Kontrolê przeprowadzono w 15 urzêdach wojewódzkich, 15 urzêdach
marsza³kowskich, 15 urzêdach miast
na prawach powiatu, 42 starostwach
powiatowych na terenie 15 województw, 46 urzêdach gminnych (miejskich) oraz w Gminnym Zespole
Owiaty i Kultury w Ko³obrzegu.

Reforma administracyjna kraju i wprowadzenie nowych szczebli samorz¹du terytorialnego spowodowa³y zmiany w zakresie podzia³u zadañ i kompetencji w ramach
terenowej administracji publicznej. Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e regulacje prawne dotycz¹ce owego podzia³u miêdzy
jednostki samorz¹du terytorialnego wszystkich szczebli i terenowe organy administracji rz¹dowej s¹ nieprecyzyjne, za
ogólnie okrelonym zadaniom nie towarzysz¹ przepisy szczegó³owo okrelaj¹ce kompetencje s³u¿¹ce ich realizacji.
Ustawa o kulturze fizycznej na³o¿y³a na jednostki samorz¹du terytorialnego oraz wojewodów obowi¹zek tworzenia
warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej oraz organizowanie dzia³alnoci w zakresie rekreacji ruchowej. Sprawy te nie znalaz³y jednak odzwierciedlenia w przepisach szczegó³owo reguluj¹cych zadania i kompetencje jednostek samorz¹du terytorialnego i wojewodów, co spowodowa³o, ¿e s¹ one w ró¿ny sposób traktowane. Powiaty nie zaspakaja³y potrzeb spo³ecznych zwi¹zanych z kultur¹ fizyczn¹ i sportem. W najszerszym zakresie
zadania zwi¹zane z kultur¹ fizyczn¹ i sportem realizowane by³y przez gminy i miastach na prawach powiatu. Samorz¹dy
województw dzia³alnoæ w tej dziedzinie ogranicza³y do koordynacji i wspomagania innych jednostek samorz¹du terytorialnego, natomiast wojewodowie  do obejmowania honorowego patronatu nad imprezami sportowo-rekreacyjnymi.
Zakres zadañ realizowanych przez jednostki samorz¹du terytorialnego w dziedzinie kultury uzale¿niony by³ od istniej¹cej bazy bêd¹cej w³asnoci¹ tych jednostek. W konsekwencji, zadania w tej dziedzinie wykonywa³y w praktyce gminy,
miasta na prawach powiatu i samorz¹dy województw. Powiaty nie wywi¹zywa³y siê natomiast z obowi¹zku prowadzenia
bibliotek publicznych.
Wyniki kontroli wskaza³y na liczne nieprawid³owoci przy udzielaniu przez jednostki samorz¹du terytorialnego dotacji
dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizuj¹cych zadania z zakresu kultury oraz kultury
fizycznej i sportu. Polega³y one w szczególnoci na przekazywaniu dotacji bez zawierania umów odpowiadaj¹cych wymogom ustawy o finansach publicznych, oraz przyznawaniu dotacji bez uprzednio podjêtych uchwa³ j.s.t., dotycz¹cych trybu
postêpowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia, czego konsekwencj¹ by³ brak nale¿ytej kontroli nad prawid³owym wykorzystaniem rodków.
W ramach prowadzonej kontroli ustalono równie¿, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego, w tym powiaty i miasta na
prawach powiatu, nie korzysta³y z uprawnieñ zwi¹zanych z realizacjê zadañ w zakresie ochrony praw konsumentów.
W szczególnoci jednostki te nie wystêpowa³y z ¿¹daniem wszczêcia postêpowañ administracyjnych w sprawach, o których mowa w ustawie o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.
Odnotowano tak¿e brak wspó³pracy miêdzy wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Handlowej (realizuj¹cymi zadania zwi¹zane z ochron¹ praw konsumentów w ramach zespolonej wojewódzkiej administracji rz¹dowej) a powiatowymi
(miejskimi) rzecznikami konsumentów w zakresie edukacji konsumentów.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 stosowanie (przez starostów
i prezydentów miast na prawach powiatu) okrelonych ustawowo rodków nadzoru wobec stowarzyszeñ

kultury fizycznej oraz zwi¹zków sportowych,
 wyeliminowanie przez j.s.t. przypadków niezgodnego z prawem przekazywania podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych dotacji na realizacjê zadañ tych jednostek,

 rozwa¿enie przez Radê Ministrów
wykorzystania inicjatywy ustawodawczej, w celu szczegó³owego okrelenia
kompetencji niezbêdnych do wykonywania zadañ z zakresu administracji
publicznej, na³o¿onych na okrelone
podmioty.
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Tytu³ kontroli
Realizacja przez
jednostki samorz¹du
terytorialnego
dochodów z maj¹tku

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci ustalania i pobierania przez jednostki samorz¹du
terytorialnego dochodów bud¿etowych z dysponowania nieruchomociami stanowi¹cymi ich w³asnoæ.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w 89 urzêdach jednostek samorz¹du
terytorialnego m.in.: w 8 urzêdach
marsza³kowskich, 9 starostwach powiatowych, 18 urzêdach gmin miejskich, 7 urzêdach miejskich miast na
prawach powiatu.

Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a we wszystkich badanych jednostkach liczne
nieprawid³owoci polegaj¹ce m.in. na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji ksiêgowej nieruchomoci, niezgodnym z prawem udzielaniu ulg w sp³acie nale¿noci, niew³aciwie prowadzonej i nieskutecznej
windykacji nale¿noci, naruszaniu procedur przy odp³atnym zbywaniu nieruchomoci. Izba uzna³a te¿, ¿e sprzeda¿, zamiana i oddawanie nieruchomoci w u¿ytkowanie wieczyste oraz ich dzier¿awa i najem s¹ obszarem dzia³alnoci samorz¹dowej zagro¿on¹ korupcj¹.
Nierzetelne prowadzenie ewidencji ksiêgowej nieruchomoci odnotowano w 54 z 89 kontrolowanych jednostek samorz¹du terytorialnego (j.s.t.), co powodowa³o niezgodne ze stanem faktycznym przedstawianie ich sytuacji maj¹tkowej
w sprawozdaniach sporz¹dzanych na podstawie tej ewidencji. Na koniec 2000 r. w ewidencji kontrolowanych j.s.t. nie
ujêto nieruchomoci o wartoci 1.078.253,2 tys. z³, tj. 11,2% ogólnej wartoci nieruchomoci stanowi¹cych ich w³asnoæ.
W 39 badanych j.s.t. nieprawid³owoci¹ by³o m.in. niepodejmowanie windykacji nale¿noci z tytu³u zbywania i udostêpniania nieruchomoci lub podejmowanie dzia³añ ze znacznym opónieniem w stosunku do terminu p³atnoci, udostêpnianie
nieruchomoci niesolidnym kontrahentom i niestosowanie wobec nich przewidzianych w umowach sankcji za nieterminowe uiszczanie czynszów.
W trakcie kontroli ujawniono, i¿ w 46 badanych j.s.t. z naruszeniem przepisów udzielano ulg w zap³acie nale¿noci
z tytu³u zbytu i udostêpniania nieruchomoci, mimo ¿e ich organy stanowi¹ce nie podjê³y w ogóle stosowanych uchwa³ w trybie art. 34a ustawy o finansach publicznych.. Bez zachowania obowi¹zuj¹cego trybu zastosowano ulgi w kwocie
9.026,2 tys. z³., tj. wobec 63,7% nale¿noci objêtych ulgami. Mimo znacznego obrotu nieruchomociami, w 74 j.s.t. nie
by³o planów wykorzystania zasobów nieruchomoci, które powinny byæ sporz¹dzone przez zarz¹dy tych jednostek zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomociami. W 47 j.s.t. ujawniono nieprawid³owoci dotycz¹ce przestrzegania obowi¹zuj¹cych zasad sprzeda¿y nieruchomoci. Polega³y one m.in. na ustaleniu wartoci zbywanych nieruchomoci bez uprzedniej
wyceny rzeczoznawcy lub w oparciu o nieaktualne wyceny, nielegalne rozk³adanie na raty zap³aty za nieruchomoci sprzedane w drodze przetargu. W 7 jednostkach stwierdzono nieprawid³owoci przy tworzeniu spó³ek i przystêpowania do nich
oraz wnoszenia wk³adów, a tak¿e obejmowania udzia³ów i nabywania akcji.
W 36 kontrolowanych jednostkach ujawniono nieprawid³owoci i uchybienia przy wydzier¿awianiu nieruchomoci,
a w 23  w procesie ich wynajmowania. W latach 1999-2000 prawie w po³owie skontrolowanych j.s.t. nieruchomoci samorz¹dowe nabywali lub wykorzystywali radni tych jednostek, cz³onkowie ich zarz¹dów, sekretarze lub pracownicy urzêdów tych jednostek. Przy zbywaniu i udostêpnianiu nieruchomoci samorz¹dowych na rzecz wymienionych osób dosz³o
do nieprawid³owoci polegaj¹cych m.in. na zawieraniu przez zarz¹dy j.s.t. umów maj¹tkowych z uchybieniem obowi¹zuj¹cych procedur postêpowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie rzetelnej ewidencji
ksiêgowej nieruchomoci w urzêdach
j.s.t.,
 planowe gospodarowanie zasobem
nieruchomoci j.s.t.,
 egzekwowanie nale¿noci pieniê¿nych z tytu³u zbywania i udostêpniania
nieruchomoci w obowi¹zuj¹cych ter-
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minach i dochodzenie ich w ustalonej
wysokoci,
 ustalanie cen zbywanych nieruchomoci na podstawie ich aktualnej wartoci rynkowej, okrelonej przez uprawnionych rzeczoznawców i zweryfikowane przez zarz¹dy j.s.t. pod wzglêdem
rzetelnoci dokonywanych ocen.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zabezpieczenie
w bud¿ecie pañstwa
na 2000 r. œrodków
dla jednostek samorz¹du terytorialnego na sfinansowanie skutków
nowelizacji ustawy
– Karta Nauczyciela

Dokonanie oceny zabezpieczenia
w bud¿ecie pañstwa na 2000 r.
rodków dla jednostek samorz¹du
terytorialnego na sfinansowanie
skutków nowelizacji ustawy - Karta
nauczyciela.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Minister Edukacji Narodowej, przygotowuj¹c projekt zmiany Karty Nauczyciela, by³
zobowi¹zany do oszacowania pe³nych skutków finansowych jej wdro¿enia. W uzasadnieniu projektu ustawy skutki te oszacowano na 362 mln z³. rodki zabezpieczone w czêci owiatowej subwencji ogólnej na 2000 r. dla jednostek samorz¹du terytorialnego na ten cel oraz na 1% realny wzrost wynagrodzenia nauczycieli wynosi³y 735,8 mln z³. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2000 r. wysokoæ rodków niezbêdnych do wdro¿enia przez jednostki samorz¹du terytorialnego znowelizowanej Karty nauczyciela wynosi³a 1.286,5 mln z³. Oznacza to, ¿e skutki finansowe wdro¿enia
nowelizacji Karty w 2000 r. wynios³y 2.022,3 mln z³.
Przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalkulacja skutków finansowych wdro¿enia nowelizacji Karty Nauczyciela by³a, zdaniem Izby, wysoce nierzetelna. MEN nie posiada³o danych o stanie i strukturze zatrudnienia nauczycieli
z uwzglêdnieniem ich kwalifikacji i stopni awansu zawodowego, które powinny byæ podstaw¹ wyliczeñ. B³êdnie zak³adano
redukcjê zatrudnienia w zwi¹zku ze zmniejszeniem siê liczby uczniów, tymczasem prognozy te nie potwierdzi³y siê i nast¹pi³
wzrost zatrudnienia nauczycieli.
Na etapie opracowywania projektu bud¿etu pañstwa na 2000 r. Minister Edukacji Narodowej nie wnioskowa³ o zwiêkszenie czêci owiatowej subwencji ogólnej z powodu wdro¿enia w 2000 r. znowelizowanej Karty Nauczyciela, chocia¿ by³y
prowadzone prace nad projektem takich zmian. Ten¿e minister nie wyda³ rozporz¹dzenia o standardach zatrudnienia nauczycieli, okrelaj¹cych m.in. liczbê nauczycieli na oddzia³ oraz liczbê uczniów w oddziale, co uniemo¿liwi³o okrelenie kwoty,
jak¹ pañstwo powinno zagwarantowaæ w 2000 r. i pozostawi³o nadal otwarty problem zagwarantowania przez nie rodków
finansowych dla jednostek samorz¹du terytorialnego w roku bud¿etowym 2001. Wobec niewydania tego rozporz¹dzenia
pañstwo przyjê³o na siebie obowi¹zek sfinansowania podwy¿ek p³ac dla nauczycieli zatrudnionych w dniu wejcia w ¿ycie
znowelizowanej Karty Nauczyciela.
Ministerstwo nie dokona³o szacunku skutków wyp³aty nauczycielom nale¿nych dodatków i innych sk³adników wynagrodzenia, nie wiedzia³o nawet ilu z nich one przys³uguj¹; nie wyliczy³o tak¿e skutków finansowych wdro¿enia w ¿ycie rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Stwierdzono, ¿e 27 stycznia 2000 r. szef resortu edukacji narodowej podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie zasad podzia³u czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego, bez uzyskania
opinii reprezentacji tych jednostek. W ocenie Izby zmiana tego rozporz¹dzenia nie by³a poprzedzona rzeteln¹ kalkulacj¹
skutków finansowych reformy wynagrodzeñ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przedstawianie w uzasadnieniach do
projektów aktów normatywnych, poci¹gaj¹cych za sob¹ obci¹¿enie bud¿etu
pañstwa lub bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, skutków finansowych popartych rzetelnymi wyliczeniami,
 okrelenie w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, w drodze roz-

porz¹dzenia, standardów zatrudnienia
nauczycieli,
 jednoczesne przygotowywanie z projektem ustawy projektów aktów wykonawczych o podstawowym dla niej znaczeniu,
 przekazywanie rzetelnych informacji
do jednostek samorz¹du terytorialnego na temat kalkulacji kwot czêci
owiatowej subwencji ogólnej i ich
przeznaczenia,
 opracowanie przez MEN wzoru sprawozdania sporz¹dzanego przez jednost-

ki samorz¹du terytorialnego, uwzglêdniaj¹cego precyzyjne dane o stanie
i strukturze zatrudnienia nauczycieli
w uk³adzie bior¹cym pod uwagê ich
kwalifikacje i stopnie awansu zawodowego oraz liczbê nauczycieli uprawnionych do dodatków okrelonych w rozporz¹dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
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Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
w zakresie
zagospodarowania
przestrzennego
przez organy
administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej

Cel

Zakres

Ocena stanu realizacji prac w zakresie kszta³towania i realizacji polityki
przestrzennej pañstwa, kszta³towania
i realizacji polityki przestrzennej województw oraz okrelenia polityki
przestrzennej gmin.

Kontrolê przeprowadzono w 16 urzêdach marsza³kowskich i w 132 urzêdach miast, gmin oraz miast i gmin.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zosta³a zatwierdzona
przez Prezesa Rady Ministrów i opublikowana w Monitorze Polskim dopiero w lipcu 2001 r. Tymczasem sejmiki uchwalaj¹c w 2000 r. strategie rozwoju województw, okrelaj¹ce uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju województw nie mog³y si³¹ rzeczy uwzglêdniaæ podstawowych uwarunkowañ i celów strategicznych
zawartych w tej koncepcji. Tym samym, nie zapewniono spójnoci uchwalanych strategii rozwoju województw oraz programów regionalnych i ponadlokalnych - z koncepcj¹ polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
Pomimo uchwalenia w 2000 r.przez wszystkie sejmiki wojewódzkie strategii rozwoju województw, ¿aden z zarz¹dów
województw nie zakoñczy³ prac nad sporz¹dzeniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa i nie przedstawi³ go sejmikowi do uchwalenia. Kontrola NIK, która objê³a okres od od stycznia 1999 r. do po³owy 2001 r. wykaza³a, ¿e
prace nad przygotowaniem tych planów najbardziej zaawansowane by³y w województwach l¹skim i ma³opolskim, ale do
czasu zakoñczenia kontroli, tj. 23 padziernika 2001 r. ¿aden z urzêdów marsza³kowskich ich nie sfinalizowa³. Wiêkszoæ
przewidywa³a zakoñczenie prac nad planami w 2002 i w 2003 r.
Znaczn¹ poprawê odnotowano natomiast w sporz¹dzaniu przez gminy studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w których okrelana jest polityka przestrzenna gminy. Wród 276 gmin poddanych badaniu
NIK, odsetek tych, które studium takie uchwali³y wzrós³ z 24% w 1998 r. do 82% w 2001 r. Rady gminy, zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, mia³y obowi¹zek uchwalenia studium do koñca 2001 r. Po tym terminie
utraci³y moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone przed 1 stycznia 1995 r.
Gminy, które studium jeszcze nie uchwali³y, uzasadnia³y najczêciej ten fakt szczup³oci¹ rodków finansowych. NIK
nie uznaje tego argumentu za uzasadniony, bowiem rednia wielkoæ wydatków przeznaczanych w gminach na ten cel nie
przekracza³a 0,17% rocznych wydatków bud¿etowych tych gmin. Ponoszone przy tej sposobnoci wydatki, to m.in. koszty
inwentaryzacji stanu istniej¹cego, któr¹ niektóre gminy traktowa³y jako zadanie w³asne i nie ponosi³y z tego tytu³u dodatkowych nak³adów.
W 27% skontrolowanych gmin nie prowadzono lub prowadzono nierzetelnie wykazy dokumentów sporz¹dzonych
w toku opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, co by³o niezgodne ze stosownym rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Obowi¹zywa³o ono do 30 czerwca
2000 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wskazane jest podjêcie przez Prezesa Rady Ministrów inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dotycz¹cej przed³u¿enia terminu obowi¹zywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r.,
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 nale¿y wykonaæ upowa¿nienie dotycz¹ce wydania przez Ministra Infrastruktury rozporz¹dzenia w sprawie
okrelenia rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych,
 wskazane jest rozwa¿enie prowadzenia monitoringu sporz¹dzanych
przez gminy studiów uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego
i ich zmian,
 nale¿y doprowadziæ do sporz¹dzenia brakuj¹cych programów wojewódzkich i przyspieszyæ opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego województw.

Tytu³ kontroli
Organizacja zadañ
w zakresie hodowli
zwierz¹t gospodarskich

Cel

Zakres

Ocena organizacji i zarz¹dzania hodowl¹ oraz rozrodem zwierz¹t gospodarskich w Polsce.

Kontrol¹ objêto 35 jednostek m.in.:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(MRiRW), Instytut Zootechniki (IZ),
Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t
(KCHZ), Regionalne Centra Hodowli
Zwierz¹t (RCHZ), 12 starostw powiatowych z rejonów o najwiêkszym rozwoju hodowli zwierz¹t gospodarskich.

Ustalenia kontroli wykaza³y, ¿e organizacja hodowli zwierz¹t gospodarskich nadal
posiada³a scentralizowane zarz¹dzenie oparte na KCHZ. Poza hodowl¹ koni i owiec,
zwi¹zki hodowców nie mia³y wp³ywu na prowadzenie i zarz¹dzanie hodowl¹ najwa¿niejszych obecnie gospodarczo gatunków zwierz¹t - byd³a, trzody chlewnej i drobiu. Przez ponad 3 lata od wejcia w ¿ycie ustawy o organizacji hodowli i rozrodu zwierz¹t gospodarskich uprawnienia do prowadzenia oceny zwierz¹t pozostawa³y w praktyce w KCHZ, gdy¿ zezwolenia na prowadzenie ksi¹g nowym podmiotom dotyczy³y jedynie zwierz¹t o mniejszym znaczeniu gospodarczym. Stwierdzono, i¿ dzia³alnoæ w zakresie rozrodu zwierz¹t gospodarskich prowadzona by³a z naruszeniem ww ustawy (np. bez
zezwolenia wojewodów 8 podmiotów prowadzi³o dzia³alnoæ w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania lub dostarczania nasienia buhajów).
KCHZ (a poprzednio Centralna Stacja Hodowli Zwierz¹t) nie bilansowa³y potrzeb i mo¿liwoci produkcyjnych w hodowli zwierz¹t, mimo i¿ wspomniana ustawa zobowi¹zywa³a do tego jednostkê organizacyjn¹ o zasiêgu krajowym prowadz¹c¹ ocenê zwierz¹t. Ocen¹ wartoci u¿ytkowej krów, która stanowi podstawê do prowadzenia efektywnej selekcji i skutecznej hodowli, objêtych by³o w koñcu 1999 r. 398.615 krów, co stanowi³o 12,9% krajowego pog³owia tych zwierz¹t.
W innych krajach kontrola u¿ytkowoci krów mlecznych obejmuje: w Holandii  85% pog³owia, w Finlandii  75%, w Norwegii  ponad 90% pog³owia.
Instytut Zootechniki w niewielkim stopniu wdra¿a³ wyniki prac badawczych, a ich praktyczne wykorzystanie zmala³o
w latach 1999-2000 z 18 do 12 tematów. Instytut bez zezwolenia wojewody przechowywa³ i dostarcza³ nasienie buhajów
stanowi¹cych w³asnoæ innych podmiotów (tak¿e buhajów nie dopuszczonych do rozrodu w Polsce), niejako legalizuj¹c
obrót tym nasieniem na rynku krajowym. W skontrolowanych starostwach ponad 60% reproduktorów wykorzystywanych
by³o w rozrodzie naturalnym nielegalnie (bez decyzji starosty o dopuszczeniu do rozrodu), co stanowi³o zagro¿enie dla
postêpu biologicznego w produkcji zwierzêcej.
Kontrola wykaza³a, ¿e dofinansowanie hodowli ze róde³ bud¿etowych nie zawsze by³o efektywne i celowe, a windykacja nale¿noci przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych - niedostateczna. Dotacja do inseminacji zwierz¹t
w 2000 r. wynios³a 33,2 mln z³ i by³a wy¿sza od dotacji przeznaczonej na ten cel w 1999 r. o 2,2 mln z³, natomiast liczba
unasienionych krów spad³a w tych latach o ponad 2,6%. Za niecelowe uznano jednoczenie sfinansowanie w kwocie 2,9
mln z³, przez ministra w³aciwego ds. rolnictwa w latach 1999-2000, zadañ z zakresu ochrony zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich - ze rodków przeznaczonych na postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej. Poniesione wydatki
przeznaczone zosta³y bowiem jedynie na utrzymanie populacji zwierz¹t i zachowania jej odrêbnoci genetycznej, nie za
doskonalenie zwierz¹t gospodarskich.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 po¿¹dane jest stworzenie warunków do przejêcia przez zwi¹zki hodowców i inne upowa¿nione podmioty
uprawnieñ do prowadzenia ksi¹g i oceny wartoci u¿ytkowej zwierz¹t,
 prowadzenie dzia³alnoci w zakresie przechowywania i obrotu nasieniem

zwierz¹t gospodarskich powinno odbywaæ siê jedynie po uzyskaniu zezwolenia wojewody,
 nale¿y wzmocniæ nadzór nad dzia³alnoci¹ Inspekcji Weterynaryjnej
w celu doprowadzenia do u¿ytkowania
w rozrodzie naturalnym wy³¹cznie rozp³odników dopuszczonych na podstawie decyzji starostów,
 niezbêdne jest wyodrêbnienie z dotacji na postêp biologiczny rodków

finansowych dla ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich
oraz zatwierdzenie krajowego programu ochrony tych zasobów.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Opracowanie
i wdro¿enie
Zintegrowanego
Systemu Zarz¹dzania
i Kontroli ZSZiK-IACS,
w tym realizacji
projektów pilota¿owych
PL 9805.01 i PL 9805.03

Ocena prawid³owoci opracowania
i wdro¿enia Zintegrowanego Systemu
Zarz¹dzania i Kontroli ZSZiK-IACS,
stopnia realizacji przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i Fundacjê Fundusz Wspó³pracy
dwóch programów finansowanych,
m.in. z funduszy Phare w ramach dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Ponadto zbadano i oceniono wykorzystanie rodków publicznych przeznaczonych na
powy¿sze zadania oraz skutecznoæ
sprawowania nadzoru przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad realizacj¹ budowy systemu ZSZiK-IACS.

Kontrolê przeprowadzono w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Fundusz Wspó³pracy.

W ramach przygotowañ do wprowadzenia w ¿ycie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), ka¿de pañstwo cz³onkowskie UE zosta³o zobowi¹zane do utworzenia w³asnego systemu
ZSZiK-IACS. Po przyjêciu przez Komisjê Europejsk¹ dokumentu Partnerstwo dla Cz³onkostwa, Rada Ministrów zatwierdzi³a 23
czerwca 1998 r. Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej, w którym m.in. przewidziano zakres
zadañ przygotowawczych do wprowadzenia WPR. Budowê systemu ZSZiK-IACS rozpoczêto od prac pilota¿owych. NIK krytycznie oceni³a realizacjê projektów pilota¿owych Stworzenie w Polsce wielofunkcyjnego rejestru gospodarstw rolnych (9805.01)
oraz Stworzenie w Polsce systemu identyfikacji i rejestracji zwierz¹t (9805.03). Zdaniem Izby, ARiMR nie by³a organizacyjnie
przygotowana do realizacji projektów pilota¿owych, nie wyodrêbniono w niej jednostek organizacyjnych (zespo³ów, biur terenowych), nie dysponowa³a tak¿e procedurami dla wdra¿ania tych projektów. Skutecznego nadzoru nad wprowadzeniem systemu
nie zapewni³ Miêdzyresortowy Zespó³ ds. Wdra¿ania ZSZiK-IACS w Rolnictwie. Zespó³ ten, w sk³ad którego wchodzili przedstawiciele 16 ró¿nych ministerstw, urzêdów i agencji pañstwowych, odby³ zaledwie kilka posiedzeñ, na których dokonywano bie¿¹cej
analizy prac zwi¹zanych z budow¹ systemu, nie formu³uj¹c przy tym opinii i wniosków dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uwagi NIK dotyczy³y te¿ sposobu wype³niania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (poprzednio Ministerstwo
Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej) funkcji koordynacyjno-zarz¹dczych zwi¹zanych z ZSZiK-IACS. Do koñca kontroli
w tym ministerstwie nie zakoñczono prac legislacyjnych nad projektem rozporz¹dzenia Rady Ministrów - aktu wykonawczego do ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierz¹t gospodarskich, okrelaj¹cego czynnoci
techniczne oraz warunki (organizacyjne, kadrowe i techniczne), zapewniaj¹ce sprawne funkcjonowanie systemu na terenie ca³ego kraju (podpisano 26 marca 2002 r.).
Kontrola NIK ujawni³a równie¿, ¿e czêæ sprzêtu informatycznego pochodzi³a z krajów azjatyckich. Analiza dokumentów finansowo-ksiêgowych wykaza³a, ¿e dostawy tego sprzêtu nie by³y wyspecyfikowane pod wzglêdem ilociowym i wartociowym na fakturach jako odrêbne pozycje, co uniemo¿liwia³o wycenê. Zakupy te zrealizowano wbrew postanowieniom
Memorandum Finansowego 98 nakazuj¹cym zakup za rodki Phare sprzêtu pochodz¹cego z krajów Unii Europejskiej lub
wymienionych w tym memorandum, chyba ¿e Komisja Europejska zezwoli inaczej. Na negatywn¹ ocenê NIK zas³ugiwa³
fakt, ¿e Fundacja Fundusz Wspó³pracy przyjê³a ów sprzêt bez zastrze¿eñ i wyp³aci³a dostawcom umowne kwoty w pe³nej wysokoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pe³nego nadzoru
i kontroli na poszczególnych etapach
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przygotowania i wdra¿ania ZZZiK-IACS
z wykorzystaniem Miêdzyresortowego
Zespo³u ds. Wdra¿ania ZSZiK-IACS
w Rolnictwie,
 poddanie przez prezesa Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa analizie dotychczas objêtych umo-

w¹ produktów informatycznych i zbadanie ich kompletnoci pod k¹tem obowi¹zuj¹cej ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych
i zwierz¹t gospodarskich.

Tytu³ kontroli
Finansowanie
dzia³alnoœci
Przedsiêbiorstwa
Pañstwowego Polskie
Koleje Pañstwowe

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania zewnêtrznych
róde³ finansowania dzia³alnoci PKP.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, Dyrekcji Generalnej Przedsiêbiorstwa Pañstwowego PKP, Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej w Warszawie, Zak³adzie Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu oraz 3 spó³kach prawa handlowego, w których PKP posiada swoje udzia³y.

NIK krytycznie oceni³a wykorzystanie przez PKP rodków z dotacji bud¿etowych
i kredytów bankowych. Wiêkszoæ umów kredytowych na finansowanie dzia³alnoci bie¿¹cej zawierana by³a w sposób nierzetelny, bez wymaganej oceny prawnej. Na 14 umów 5 podpisano z naruszeniem statutu przedsiêbiorstwa stanowi¹cego, ¿e w razie zaci¹gania zobowi¹zañ powy¿ej 10 mln EURO wymagana jest
uchwa³a Zarz¹du PKP oraz akceptacja Rady PKP. Ra¿¹co niegospodarnie wykorzystano rodki z kredytów na finansowanie kontraktu na zakup 50 lokomotyw z Adtranz Pafawag Sp. z o.o. Przewidywa³ on m.in. ustalanie cen poszczególnych
lokomotyw dopiero po ich odbiorze.
Stwierdzono, ¿e Zarz¹d PKP nielegalnie finansowa³ bie¿¹c¹ dzia³alnoæ przedsiêbiorstwa ze rodków bud¿etowych
przeznaczonych na inwestycje. W 1998 r. na wynagrodzenia dla pracowników wydano 120,23 mln z³, tj. 34,1% dotacji na
inwestycje. Równie¿ rodki kredytów bankowych, wbrew postanowieniom umów kredytowych, wykorzystywane by³y przez
PKP na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci. W ten sposób wydatkowano w 1998 r. 48,21 mln z³. Wed³ug NIK, Zarz¹d PKP
w sposób nieefektywny wykorzystywa³ kredyty inwestycyjne, w tym m.in. z Banku wiatowego (119,53 mln USD) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (16 mln USD), nie osi¹gniêto bowiem celów zak³adanych w Projekcie Transportowym 
Koleje, na którego realizacjê zaci¹gniête zosta³y te kredyty.
PKP nie egzekwowa³y skutecznie nale¿noci z tytu³u robót i us³ug. W I pó³roczu 2000 r. ³¹czne zobowi¹zania kontrahentów, g³ównie hut, kopalñ i niektórych spó³ek spedycyjnych przekroczy³y 1.700 mln z³.
Kontrola wskaza³a, ze Zarz¹d PKP niew³aciwie dba³ o interesy przedsiêbiorstwa w podmiotach, w których PKP zaanga¿owa³y siê kapita³owo. Przejawia³o siê to m.in. w niekorzystaniu z prawa wykonywania kontroli wobec spó³ek prawa handlowego. Brak nadzoru umo¿liwi³ nielegalne, niegospodarne dzia³ania prezesów tych spó³ek. Poniesione przez nie straty i przyjête
zobowi¹zania obci¹¿¹ PKP. Istnieje niebezpieczeñstwo poniesienia kosztów wynikaj¹cych m.in. z porêczenia weksla spó³ki
Kolsped (ponad 41 mln z³), zaspokojenia roszczeñ spó³ki Kolia (223,2 mln z³), a tak¿e powstanie kolejnych zobowi¹zañ wekslowych w wyniku wyemitowania przez by³ych cz³onków Zarz¹du PKP 9 weksli w³asnych PKP do kwoty 10 mln EURO ka¿dy.
Zdaniem NIK, do powstania sytuacji zagra¿aj¹cej sprawnemu funkcjonowaniu PKP przyczyni³o siê tolerowanie niegospodarnoci przez Zarz¹d i Radê PKP. Wobec odpowiedzialnych za dzia³ania niegospodarne, w tym polegaj¹ce na zawieraniu niekorzystnych dla przedsiêbiorstwa umów cywilno-prawnych, nie wyci¹gano wniosków personalnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podejmowanie uchwa³ Zarz¹du PKP
w przypadku zaci¹gania zobowi¹zañ,
których wartoæ przekracza równowartoæ 10 mln EURO i wystêpowania do
Rady PKP o wyra¿enie zgody na ich
zaci¹ganie,
 w³aciwa realizacja kontraktu na dostawê 50 lokomotyw przez Adtranz
Pafawag Sp. z o.o. poprzez renegocja-

cjê warunków kontraktu oraz podjêcie
skutecznych dzia³añ w celu wyegzekwowania nale¿nych PKP kar umownych i innych p³atnoci za nieterminow¹ realizacjê kontraktu,
 zapewnienie przez Prezesa Zarz¹du
PKP wydatkowania rodków bud¿etowych, kredytów inwestycyjnych i innych rodków pomocowych zgodnie
z ich przeznaczeniem,
 wypracowanie skutecznych metod
bie¿¹cego i okresowego nadzoru nad
dzia³alnoci¹ spó³ek prawa handlowe-

go, w których PKP zaanga¿owa³y swoje kapita³y, z uwzglêdnieniem prawa do
kontroli spó³ek.
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Tytu³ kontroli
Budowa autostrad
w Polsce

Cel

Zakres

Ocena legalnoci, celowoci i gospodarnoci wykorzystania rodków publicznych przeznaczonych na budowê autostrad w Polsce.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, Agencji Budowy i Eksploatacji
Autostrad oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, a tak¿e w ich
oddzia³ach terenowych.

W kontrolowanym okresie (1998 r.  I po³owa 2000 r.) autostrady w Polsce budowano ze rodków publicznych, na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu dróg
publicznych. Z bud¿etu na zadania realizowane przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Publicznych (GDDP) wydatkowano 424.856
tys. z³. Ponadto resort transportu pozyska³ na budowê autostrad 359.000 tys. EUR w ramach 3 rz¹dowych umów po¿yczkowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz 60.640 tys. EUR grantów Unii Europejskiej w ramach 4 programów
Phare. Wykorzystuj¹c te rodki, GDDP prowadzi³a budowê 192,1 km autostrad (g³ównie odcinek autostrady A4 Wroc³awNogawczyce i obwodnica Poznania). W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli poszczególne zadania realizowane by³y prawid³owo, a pozyskane rodki wykorzystane zosta³y przez GDDP zgodnie z za³o¿onymi celami.
W tym czasie nadzorowana przez Ministra TiGM Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad prowadzi³a prace przygotowawcze zwi¹zane z wdro¿eniem koncesyjnego systemu budowy autostrad p³atnych, jednak nie zdo³ano wypracowaæ
rozwi¹zañ uruchamiaj¹cych budowê autostrad, w trybie finansowania okrelonym w ustawie o autostradach p³atnych, tj.
w oparciu o rodki prywatnych inwestorów. Zdaniem NIK, dzia³ania Ministra TiGM w okresie objêtym kontrol¹, w tym nadzór nad realizacj¹ zadañ zwi¹zanych z podjêciem budowy i eksploatacji autostrad w systemie koncesyjnym, nie by³y zadowalaj¹ce. W rezultacie w latach 1998-2000 nie podjêto budowy autostrad w ramach ¿adnej z czterech koncesji udzielonych przez Ministra TiGM w 1997 r.
Rozpoczêcie w latach 1998-2000 budowy autostrady A2 by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na brak zamkniêcia finansowego do umowy koncesyjnej zawartej 12 wrzenia 1997 r., m.in. z powodu braku precyzyjnych zapisów dotycz¹cych podzia³u ryzyka, ochrony interesów skarbu pañstwa oraz spraw finansowych, w tym formy i zakresu wsparcia ze strony pañstwa.
Dopiero po up³ywie 2 lat podpisano aneks do tej umowy, w którym usuniêto wady pierwotnego tekstu. Za nieuzasadnion¹
Izba uzna³a decyzjê Ministra TiGM o przerwaniu postêpowania przetargowego w sprawie udzielenie koncesji na eksploatacjê, jako autostrady p³atnej, budowanego ze rodków publicznych odcinka autostrady A4 Wroc³aw-Katowice. Ponowne
og³oszenie przetargu po nowelizacji ustawy o autostradach p³atnych nie by³o potrzebne, skoro przedsiêwziêcie to ma byæ
realizowane na zasadach okrelonych w ustawie  przed jej nowelizacj¹. W badanym okresie nie dokonano równie¿
istotnego postêpu w prowadzonych przez Agencjê od 1996 r. staraniach o uzyskanie wskazania lokalizacyjnego dla przebiegu autostrady A2 w rejonie Warszawy.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad swoje zadania realizowa³a z du¿ymi trudnociami i opieszale, co oddala³o termin podjêcia budowy autostrad w systemie koncesyjnym. W realizacji tych zadañ Agencja nie zawsze wykazywa³a nale¿yt¹ dba³oæ o minimalizowanie ponoszonych kosztów. Stwierdzono np. przypadki niegospodarnoci i naruszania prawa przy korzystaniu z us³ug doradczych.
Prace nad nowelizacj¹ ustawy o autostradach p³atnych, w celu stworzenia mo¿liwoci prawnych dla systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w tej dziedzinie, podjête zosta³y z opónieniem i nie by³y prowadzone w³aciwie. Wniosek
Ministra TiGM w tej sprawie dotar³ do KERM dopiero w sierpniu 1998 r., za sejmowy etap procesu legislacyjnego rozpoczêty zosta³ 11 lutego 2000 r. NIK negatywnie oceni³a równie¿ powierzenie przez Ministra TiGM prac nad projektem
ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych ABiEA. W strukturze organizacyjnej Agencji nie by³o bowiem komórek
przygotowanych do ich wykonania. W rezultacie Agencja wykonanie projektu zleci³a firmie konsultingowej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przyspieszenie procesu legislacyjnego dotycz¹cego projektów rozporz¹dzeñ Rady Ministrów w sprawie usta-
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lania sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz w sprawie ogólnych kierunków wspó³pracy koncesjonariusza
z administracj¹ drogow¹, Policj¹, pogotowiem ratunkowym i jednostkami
systemu ratowniczo-ganiczego,

 otoczenie szczególnym nadzorem
ze strony prezesa ABiEA prac, których
efektem bêdzie z³o¿enie wniosku
o wskazania lokalizacyjne dla odcinka
autostrady A2 w rejonie Warszawy.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wype³nianie przez
Ministra £¹cznoœci
funkcji regulacyjnych
i kontrolnych
w dziedzinie
telekomunikacji i poczty

Ocena prawid³owoci postêpowania
przy udzielaniu przez Ministra £¹cznoci koncesji i zezwoleñ na wiadczenie us³ug telekomunikacyjnych
i pocztowych, kontrolowania przestrzegania okrelonych tam warunków oraz prawid³owoci wymierzania
i egzekwowania op³at z tytu³u koncesji i zezwoleñ.

Kontrol¹ objêto Ministerstwo £¹cznoci, G³ówny Inspektorat Pañstwowej
Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej, Zarz¹d Krajowy Pañstwowej
Agencji Radiokomunikacyjnej, 17 terenowych jednostek organizacyjnych
PITiP i PAR oraz Instytut £¹cznoci.

Wyniki kontroli wykaza³y, ¿e dzia³alnoæ regulacyjna Ministra £¹cznoci w niewielkim stopniu wp³ynê³a na liberalizacjê i wzrost konkurencyjnoci na rynku us³ug telefonii przewodowej. W rezultacie nadal dominuj¹c¹ pozycjê utrzymywa³a Telekomunikacja Polska S.A., której udzia³ w tym
rynku wynosi³ 95%.
W ocenie NIK, uruchamianie us³ug telefonicznych przez operatorów niezale¿nych od TP S.A. by³o wstrzymywane
w wyniku bezczynnoci Ministra £¹cznoci i niewykorzystywania przez niego uprawnieñ do okrelania w drodze decyzji
warunków wspó³pracy i rozliczeñ miêdzy TP S.A. i operatorami dzia³aj¹cymi na podstawie koncesji. Choæ do Ministra
£¹cznoci wp³ynê³o 10 wniosków od operatorów o administracyjne ustalenie warunków wspó³pracy i rozliczeñ z TP S.A.,
nie rozpatrzono ¿adnej z tych spraw.
Minister £¹cznoci nie dotrzyma³ terminu liberalizacji rynku telefonii miêdzystrefowej, ustalonego przez Radê Ministrów (prze³om lat 1998/1999), a tak¿e kolejnego terminu, okrelonego we w³asnym rozporz¹dzeniu na 1 maja 2000 r. Do
tego czasu, mimo udzielenia 3 koncesji, nie wyda³ przepisów reguluj¹cych tak istotne dla funkcjonowania rynku telefonicznego zagadnienia, jak: wybór operatora przez abonenta za pomoc¹ prefiksu, identyfikacja u¿ytkownika us³ug miêdzystrefowych, billing, czy te¿ wysokoæ stawek rozliczeñ miêdzy operatorami. W rezultacie ¿aden z koncesjonariuszy nie podj¹³
dzia³alnoci na rynku miêdzystrefowym, przez co utrwalona zosta³a monopolistyczna pozycja TP S.A.
Jak wykaza³a kontrola, Minister £¹cznoci nierzetelnie wykonywa³ funkcjê regulacyjn¹ w zakresie koncesjonowania
us³ug radiokomunikacyjnych. Koncesje zaczêto wydawaæ dopiero w II pó³roczu 1998 r., tj. po up³ywie 3 lat od uzyskania
uprawnieñ w tym zakresie. Proces wydawania koncesji przebiega³ opieszale, w rezultacie na 347 koncesji wydanych od
1998 r., jedynie 7 udzielono w wymaganym dwumiesiêcznym terminie.
Minister £¹cznoci nie zadba³ o zwiêkszenie wp³ywów bud¿etowych z tytu³u op³at koncesyjnych. Nadzorowana przez
niego Pañstwowa Agencja Radiokomunikacyjna do III kwarta³u 2000 roku nie egzekwowa³a obowi¹zku posiadania koncesji i nie pobiera³a stosownych op³at od operatorów sieci typu radio-taxi. Z kolei decyzje Ministra o odroczeniu niektórym
operatorom do roku 2010 p³atnoci z tytu³u op³at koncesyjnych nale¿nych za lata 2000-2004 w ³¹cznej kwocie 106.154.690
EUR gro¿¹ uszczupleniem wp³ywów bud¿etu pañstwa, 1 stycznia 2001 r. przesta³y bowiem obowi¹zywaæ przepisy ustawy
o ³¹cznoci umo¿liwiaj¹ce wyegzekwowanie od operatorów nale¿nych op³at pod grob¹ cofniêcia koncesji.
W zwi¹zku z wykonywaniem zadañ regulacyjnych i kontrolnych, w PAR i Ministerstwie £¹cznoci podejmowane by³y
decyzje finansowo-organizacyjne wykazuj¹ce znamiona dzia³añ nielegalnych, niecelowych i niegospodarnych. Szereg
faktów wskazuje wrêcz na mo¿liwoæ zaistnienia korupcji. Minister £¹cznoci a¿ 91,6% koncesji telekomunikacyjnych
udzieli³ w trybie bezprzetargowym. Korupcjogenna by³a równie¿ praktyka przetrzymywania bez uzasadnienia wniosków
operatorów i nieza³atwiania ich w obowi¹zuj¹cych terminach.
Z pominiêciem procedur okrelonych w ustawie o zamówieniach publicznych Zarz¹d Okrêgowy PAR w Warszawie wynaj¹³ od prywatnej firmy na okres 10 lat budynek biurowy. Miesiêczna wysokoæ czynszu wynosi 38.800 dolarów USA. Umowa
jest niekorzystna dla PAR, gdy¿ w przypadku odst¹pienia od niej Agencja zobowi¹zana bêdzie do p³acenia czynszu do 2010 r.
Kontrola nie wykaza³a istotnych nieprawid³owoci w wykonywaniu funkcji regulacyjnych w dziedzinie poczty. Zbyt
d³ugo natomiast, rednio 141 dni, trwa³o rozpatrywania wniosków o udzielenie koncesji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 konsekwentne wykorzystywanie

uprawnieñ przez prezesa nowo utworzonego Urzêdu Regulacji Telekomunikacji, jako regulatora wspó³pracy i rozliczeñ miêdzy operatorami,

 zapewnienie równoprawnych warunków dzia³ania operatorom konkuruj¹cym z Telekomunikacj¹ Polsk¹ S.A.

$'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Pobieranie op³at
drogowych przez
administracje publiczn¹
za przejazdy pojazdów
ponadnormatywnych

Ocena prawid³owoci wymierzania
i egzekwowania przez administracjê
rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ op³at za
przejazdy po drogach publicznych
pojazdów ponadnormatywnych.

Kontrolê przeprowadzono w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, 7 oddzia³ach GDDP, 6 urzêdach marsza³kowskich, 16 wojewódzkich zarz¹dach dróg i 5 zarz¹dach dróg w miastach na prawach powiatu.

Wyniki kontroli NIK wykaza³y, ¿e w Polsce nie dzia³a³ system ochrony dróg przed
niszczeniem przez pojazdy przeci¹¿one i ponadgabarytowe (tzw. nienormatywne)
oraz pobierania op³at drogowych z tytu³u wykonywania tego rodzaju przewozów. Zarz¹dy dróg tylko sporadycznie sprawdza³y wymiary, masê i nacisk osi w pojazdach ciê¿arowych znajduj¹cych siê na drogach publicznych. Incydentalne dokonywanie takich kontroli powodowa³o omijanie miejsc wa¿enia bocznymi drogami, co z kolei wp³ywa³o na przypieszone
zu¿ycie dróg lokalnych, nieprzygotowanych do przenoszenia ciê¿kiego ruchu samochodowego.
Na drogach publicznych w miastach na prawach powiatu i na drogach wojewódzkich pojazdy ciê¿arowe wa¿y³y tylko
nieliczne zarz¹dy dróg. W ogromnej wiêkszoci nie posiada³y one wag samochodowych, punktów wa¿enia lub przeszkolonych pracowników. Najlepiej przygotowane do kontroli pojazdów ciê¿arowych by³y jednostki organizacyjne Generalnej
Dyrekcji Dróg Publicznych zarz¹dzaj¹ce drogami krajowymi. Mimo to liczba przeprowadzanych przez nie kontroli by³a
niewielka. W 1999 r. skontrolowano zaledwie 1,5 tys. pojazdów z których 9% by³o przeci¹¿onych, a w 2000 r. zwa¿ono 18
tys. pojazdów, z których 14% by³o przeci¹¿onych i porusza³o siê bez stosownego zezwolenia.
Sporód 25 granicznych przejæ drogowych dokonuj¹cych odpraw pojazdów ciê¿arowych tylko 2 (Kukuryki i Korczowa)
kontrolowa³y wszystkie pojazdy odprawiane w ruchu miêdzynarodowym. Na pozosta³ych przejciach w ogóle nie by³o wag
samochodowych, nie u¿ywano ich z ró¿nych powodów, wa¿ono jedynie wybrane pojazdy lub czynnoæ tê wykonywano okresowo. Wa¿enie pojazdów tylko na niektórych przejciach drogowych powodowa³o omijanie tych przejæ przez przeci¹¿one
pojazdy i przekraczanie granicy w miejscach gdzie nie zorganizowano wa¿enia i nie pobierano op³at drogowych.
Przeprowadzona w toku kontroli NIK akcja wa¿enia wykaza³a powszechne prze³adowywanie pojazdów, uchylanie siê od
obowi¹zku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym i wniesienia op³aty drogowej. Stwierdzono, ¿e przeci¹¿onych by³o 30% badanych pojazdów. Uszczuplenia dochodów skontrolowanych zarz¹dów dróg powsta³e wskutek zaniechania b¹d ograniczonego wa¿enia pojazdów ciê¿arowych zosta³y ustalone na 26.145 tys. z³. O tak¹ te¿ kwotê pomniejszone
zosta³y rodki na finansowanie utrzymania dróg publicznych. Z kolei urzêdy celne, nie prowadz¹c pe³nej kontroli odprawianych
pojazdów, nie wykorzysta³y mo¿liwoci na³o¿enia podwy¿szonych op³at drogowych w kwocie 88. 800 tys. z³.
Z szacunkowych obliczeñ wynika, ¿e w przypadku wystêpowania przez przewoników o zezwolenie na przejazdy
pojazdami nienormatywnymi, naliczone z tego tytu³u op³aty drogowe wynios³yby w skali kraju 2.520 mln z³. Zaniechanie
wa¿enia pojazdów przyczyni³o siê tak¿e do niszczenia dróg (m.in. koleiny, zdeformowane pobocza) przez niekontrolowany ruch przeci¹¿onych pojazdów. W 2000 r. szkody z tego tytu³u zosta³y oszacowane przez Instytut Badawczy Dróg
i Mostów w Warszawie na kwotê 1.888 mln z³ i przekracza³y o 350 mln z³ wydatki bud¿etu pañstwa na budowê, modernizacjê, utrzymanie i ochronê dróg krajowych.
Istnieniu opisanej sytuacji sprzyja³o nieprecyzyjne prawo. Tak zwana op³ata podwy¿szona, nak³adana w przypadku
ujawnienia przejazdu bez w³aciwego zezwolenia, by³a kwestionowana przez przewoników. W wyroku z dnia 27 kwietnia
1999 r. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoci przepisów rozporz¹dzenia Rady Ministrów o op³atach drogowych
z przepisami Konstytucji RP oraz ustawy o drogach publicznych. Powo³uj¹c siê na ten wyrok, Generalny Dyrektor Dróg
Publicznych uchyli³ 1470 decyzji administracyjnych z lat 1996-1998, nak³adaj¹cych podwy¿szone op³aty w kwocie 6,4 mln
z³. W konsekwencji Rada Ministrów wyda³a nowe regulacje w sprawie wysokoci op³at drogowych, z których ostatnie
obowi¹zuj¹ od dnia 1 lipca 2000 r.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wyposa¿enie pracowników zarz¹dów dróg w instrumenty prawne unie-
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mo¿liwiaj¹ce jazdê pojazdom przekraczaj¹cym dopuszczaln¹ masê lub naciski osi albo uszkadzaj¹cym lub niszcz¹cym drogê,
 zwiêkszenie nadzoru zarz¹dców

dróg nad jednostkami powo³anymi do
zarz¹dzania drogami w zakresie kontroli ruchu i pobierania op³at z tytu³u nielegalnych przejazdów pojazdami nienormatywnymi.

Tytu³ kontroli
Udostêpnianie przez
publiczne zak³ady
opieki zdrowotnej
sk³adników
maj¹tkowych
podmiotom
niepublicznym

Cel

Zakres

Ocena udostêpniania przez samodzielne publiczne zak³ady opieki zdrowotnej podmiotom niepublicznym
maj¹tku trwa³ego, w tym aparatury
medycznej, jak równie¿ wykonywanie
przez organy administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej obowi¹zków z zakresu nadzoru za³o¿ycielskiego nad tymi
zak³adami.

Kontrolê przeprowadzono w 29 samodzielnych publicznych zak³adach
opieki zdrowotnej, 3 instytutach badawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, 17 jednostkach samorz¹du terytorialnego
oraz w Ministerstwie Zdrowia.

Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a przypadki, w których dzia³alnoæ podmiotu niepublicznego nie by³a wyranie oddzielona od statutowej dzia³alnoci zak³adu publicznego. Uwagi Izby dotyczy³y w szczególnoci przyzwolenia na dzia³alnoæ podmiotów niepublicznych z udzia³em mienia zak³adów publicznych, zbie¿n¹ z zadaniami zak³adów publicznych, a wiêc nosz¹c¹ znamiona konkurencji
w wiadczeniu us³ug medycznych. Za wrêcz niedopuszczalne uznano sytuacje, w których kierownik publicznego zoz by³
zatrudniany lub nawet uczestniczy³ we w³adzach niepublicznego podmiotu, któremu udostêpni³ aparaturê publicznego
zak³adu. Zdaniem NIK, fakty takie wskazywa³y na istnienie obszaru ryzyka wystêpowania zjawisk korupcji.
Niegospodarnemu dysponowaniu mieniem zak³adów publicznych, a nawet zagro¿eniu zjawiskami o charakterze korupcyjnym, sprzyja³ brak prawnego zakazu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez dyrektorów tych¿e zak³adów.
Nadto, zaobserwowano niepokoj¹ce zjawisko wymuszania korzystania przez pacjentów ubezpieczonych z odp³atnych
us³ug medycznych.
Ustalono, ¿e organy samorz¹du terytorialnego nie wywi¹zywa³y siê nale¿ycie z obowi¹zku nadzoru nad gospodark¹
zak³adów publicznych, których maj¹tek i sprzêt by³ udostêpniany podmiotom niepublicznym bez zgody samorz¹dów. Podobnie dzia³o siê w szpitalach klinicznych, dla których organem za³o¿ycielskim jest Minister Zdrowia. Utrudnieniem dla
organów samorz¹du terytorialnego w realizacji polityki zdrowotnej pañstwa, w zakresie nale¿¹cym do ich kompetencji
i obowi¹zków, w tym w³aciwego dysponowania maj¹tkiem zak³adów publicznych, by³o niewydanie przez Ministra Zdrowia aktów wykonawczych w sprawach: planu rozmieszczenia szpitali publicznych oraz zasad i warunków, jakim powinien
odpowiadaæ plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Izba zwróci³a uwagê na relatywnie niskie efekty ekonomiczne udostêpniania maj¹tku, co wynika³o z braku analiz i bilansowania oczekiwanych przychodów oraz ograniczonego stosowania konkursów ofert i przetargów przy wy³anianiu podmiotów,
którym maj¹tek udostêpniano. By³ to przejaw braku dba³oci o interes zak³adów publicznych, podobnie jak pomijanie - w umowach udostêpnienia sprzêtu - warunków aktualizowania cen oraz naliczania odsetek za zw³okê w zap³acie.
Zdaniem NIK, maj¹tek publicznych zak³adów opieki zdrowotnej, pomimo pewnej poprawy w odniesieniu do specjalistycznej aparatury medycznej, czêsto udostêpniany by³ z naruszeniem interesu ekonomicznego tych zak³adów jak i pacjentów ubezpieczonych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 koniecznoæ wykonania przez Ministra Zdrowia ustawowego upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia o zasadach i warunkach, jakim powinien odpowiadaæ plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 potrzeba wydania przez Ministra
Zdrowia rozporz¹dzenia w sprawie planu rozmieszczenia szpitali publicznych,

 potrzeba nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne przez zakrelenie w niej
ograniczeñ dla osób wchodz¹cych
w sk³ad kierownictw publicznych zoz.
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Tytu³ kontroli
Realizacja zadañ
z zakresu kultury
fizycznej dzieci
i m³odzie¿y
w warunkach reformy
systemu oœwiaty

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
organy administracji rz¹dowej, jednostki samorz¹du terytorialnego, stowarzyszenia kultury fizycznej i szko³y
publiczne dla realizacji zadañ w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i m³odzie¿y w warunkach reformy systemu
owiaty.

Kontrol¹ objêto; Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu, 11 kuratoriów owiaty, 27
jednostek samorz¹du terytorialnego,
23 uczniowskie kluby sportowe oraz
54 publiczne szko³y podstawowe,
gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne.

W ocenie NIK, problematyka wychowania fizycznego dzieci i m³odzie¿y, realizowanego w systemie owiaty, nie by³a uwzglêdniana z nale¿yt¹ uwag¹ w dzia³aniach
podejmowanych przez organy wszystkich szczebli rz¹dowego i samorz¹dowego nadzoru nad funkcjonowaniem szkó³
publicznych. Zajêcia te traktowano czêsto jako jedn¹ z mniej wa¿nych dziedzin nauczania szkolnego, nierzadko stanowi³y
one swoist¹ rezerwê czasu lekcyjnego przeznaczanego na wyk³adanie innych przedmiotów b¹d wykorzystywanego na
organizacjê wszelkiego rodzaju szkolnych imprez pozalekcyjnych.
Obowi¹zuj¹ce od 1996 r. przepisy ustawy o kulturze fizycznej nakazywa³y sukcesywne zwiêkszanie liczby lekcji wychowania fizycznego od 3 godzin tygodniowo do 5 godzin tygodniowo pocz¹wszy od 1 wrzenia 2000 r. Dokonana w 2000 r.
zmiana ustawy przesunê³a termin wprowadzenia 5 godzinnego tygodnia zajêæ wf na 1 wrzenia 2003 r. Kontrola NIK
wykaza³a, ¿e wymiar godzinowy planowanych przez szko³y zajêæ wychowania fizycznego, w klasach od IV wzwy¿, na ogó³
uwzglêdnia³ wymagane 3 godziny tygodniowo, jednak czas ten nie by³ efektywnie wykorzystywany - przeznaczano go
czêstokroæ na zajêcia pozalekcyjne.
Wyniki kontroli wskaza³y równie¿ na niedostateczny stan wyposa¿enia szkó³ w rodki dydaktyczne do prowadzenia
zajêæ, w tym tak¿e brak boisk i sal gimnastycznych. Zaledwie co pi¹ta szko³a zapewnia³a swym uczniom mo¿liwoæ nauki
p³ywania. Nadto rady pedagogiczne szkó³ traktowa³y zajêcia wychowania fizycznego marginalnie, nie znajduj¹c powodów
dla uwzglêdniania tej problematyki w tematyce podejmowanych dzia³añ. Uczniowskie kluby sportowe opiera³y zwykle swe
dzia³anie na zaanga¿owaniu czêsto pojedynczych osób, stanowi¹c jednoczenie cenne uzupe³nienie wychowania fizycznego realizowanego w systemie owiaty.
Ustalono, ¿e Minister Edukacji Narodowej nie zapewni³ nale¿ytego wykonywania przez Ministerstwo obowi¹zków
w zakresie koordynacji i nadzoru nad dzia³alnoci¹ kuratorów owiaty, w szczególnoci z punktu widzenia sprawowanego
przez nich nadzoru pedagogicznego w zakresie wychowania fizycznego. Tym samym nadzór ten sprawowany by³ przez
kuratorów w znikomej liczbie placówek i na ogó³ nie obejmowa³ problematyki wychowania fizycznego.
Prezes Urzêdu Kultury Fizycznej i Sportu nie zapewni³ równie¿ nale¿ytego wspó³dzia³ania z MEN w zakresie promocji
i rozszerzania sieci uczniowskich klubów sportowych, jako orodków upowszechniania kultury fizycznej i daj¹cych szansê
rozwoju m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej. Tak¿e przygotowanie jednostek samorz¹du terytorialnego do pe³nienia funkcji organów prowadz¹cych szko³y nie gwarantowa³o nale¿ytego rozpoznania potrzeb, a wiêc i skutecznego oddzia³ywania
na stan wyposa¿enia szkó³ w infrastrukturê i sprzêt niezbêdny do prowadzenia zajêæ wychowania fizycznego. Samorz¹dy
z regu³y nie powo³ywa³y organów opiniodawczych w postaci rad owiatowych, przez co rady powiatów, miast i gmin na
ogó³ nie zajmowa³y siê problematyk¹ wychowania fizycznego, nie podejmuj¹c tym samym uchwa³ i wniosków  zw³aszcza, jeli mia³oby to prowadziæ do anga¿owania rodków finansowych przekraczaj¹cych subwencjê owiatow¹.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zachowanie w programach szkolnych ustawowego wymiaru godzin zajêæ wf, czyli dla szkó³ podstawowych
i gimnazjów - 5 godzin tygodniowo, dla
ponadgimnazjalnych - 4 godziny tygodniowo,
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 podjêcie na szczeblu centralnym
inicjatyw zapewniaj¹cych efektywne
wsparcie finansowe lokalnych zamierzeñ inwestycyjnych w celu zapewnienia dzieciom i m³odzie¿y realizowania
programowych za³o¿eñ zajêæ wf,
 poprzez sprawowany przez kuratorów owiaty nadzór pedagogiczny zapewnienie traktowania w szko³ach problematyki wf z nale¿yt¹ powag¹.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Zawieranie i realizacja
przez samodzielne
zak³ady opieki
zdrowotnej umów
o wykonywanie
œwiadczeñ zdrowotnych
w ramach
powszechnego
ubezpieczenia
zdrowotnego

Ocena zawierania i wykonywania
umów o wiadczenia zdrowotne
w 2000 r. zawartych przez kasy chorych z publicznymi i niepublicznymi
zak³adami opieki zdrowotnej, maj¹cych na celu zapewnienie osobom
ubezpieczonym nale¿nych im wiadczeñ zdrowotnych.

Kontrola objê³a Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych, Bran¿ow¹
Kasê Chorych dla S³u¿b Mundurowych, 16 regionalnych kas chorych,
36 publicznych i 15 niepublicznych
zak³adów opieki zdrowotnej.

W wyniku kontroli stwierdzono, ¿e zawieraniu przez kasy chorych umów o wykonanie w 2000 r. wiadczeñ zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, towarzyszy³y liczne nieprawid³owoci. Krytycznie oceniono równie¿ gospodarkê finansow¹ kas chorych oraz
przygotowanie Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych do wykonywania zadañ kontrolnych.
W celu zapewnienia ubezpieczonym wiadczeñ zdrowotnych na 2000 r., kasy chorych zawiera³y umowy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi wy³onionymi w drodze konkursu. Ustalono, i¿ przy wy³anianiu oferentów dochodzi³o do
naruszenia przepisów prawa, mia³y te¿ miejsce przypadki podpisywania umów przed rozstrzygniêciem konkursu. Umowy
zawierane by³y z du¿ym opónieniem  do koñca 1999 r. podpisano jedynie 19% umów.
Kasy chorych nie dysponowa³y odpowiedni¹ wiedz¹ o faktycznych kosztach us³ug zdrowotnych, oferowanych przez
kontrahentów, nie mog³y wiêc racjonalizowaæ wydatków, kontraktuj¹c us³ugi po cenach uzasadnionych kosztami. W rezultacie ceny us³ug tego samego rodzaju by³y ró¿ne nawet w obrêbie jednej kasy. Uwzglêdniaj¹c wskanik inflacji, na rok
2000 kasy zakontraktowa³y wiadczenia zdrowotne o wartoci ni¿szej ni¿ udzielone w roku wczeniejszym. Ni¿sze by³y
równie¿ w wielu przypadkach iloci zakontraktowanych us³ug, za limitowanie wiadczeñ ograniczy³o dostêp do nich pacjentom. Struktura kosztów poszczególnych rodzajów us³ug odbiega³a od okrelonej w planach finansowych, co wynika³o
z niewystarczaj¹cego rozpoznania faktycznego zapotrzebowania na wiadczenia. Jedn¹ z przyczyn takiego stanu rzeczy
by³ brak tzw. planów zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, do opracowania których zobowi¹zane zosta³y
organy samorz¹dów terytorialnych. Te za nie mog³y wywi¹zaæ siê z tego obowi¹zku, poniewa¿ Minister Zdrowia nie
wyda³ aktu wykonawczego okrelaj¹cego zasady i warunki, jakim powinien odpowiadaæ ów plan.
W 2000 r. kasy czêciowo finansowa³y wiadczenia okrelane jako procedury wysokospecjalistyczne, których koszty
do koñca 1999 r. pokrywane by³y z bud¿etu pañstwa. Procedury nie umieszczone na licie ustalonej znowelizowanym
rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia sta³y siê wiadczeniami finansowanymi przez kasy chorych. Odby³o siê to kosztem
zmniejszenia wydatków na pozosta³e wiadczenia i zak³óci³o proces planowania finansowego w kasach na 2000 r.
Zdaniem NIK, do wykonywania zadañ kontrolnych wobec kas chorych i podmiotów wiadcz¹cych us³ugi zdrowotne
nie zosta³ w³aciwie przygotowany Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych. Jedynie niewielka czêæ pracowników wykonuj¹cych czynnoci kontrolne posiada³a praktykê kontrolersk¹ lub odpowiednie przeszkolenie. W ocenie Izby, istotne
problemy w realizacji przez Urz¹d jego funkcji kontrolnej stwarza³o nieokrelenie w sposób ustawowy trybu i zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzêdu, procedur, terminów i zasad przygotowania kontroli, dokumentowania
poszczególnych czynnoci kontrolnych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ legislacyjnych
w celu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym przez zawarcie
w niej obowi¹zku okrelenia przez Ministra Zdrowia standardów jakoci
wiadczeñ zdrowotnych i kosztów pro-

cedur medycznych oraz upowa¿nienia
do okrelenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez UNUZ,
 wykonanie przez Ministra Zdrowia
ustawowego upowa¿nienia do wydania
rozporz¹dzenia okrelaj¹cego zasady
i warunki, jakim powinien odpowiadaæ
plan zabezpieczenia ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej,

 dokonanie zmiany rozporz¹dzenia
w sprawie procedur wysokospecjalistycznych, w celu ucilenia zawartych
w nim przepisów.
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Tytu³ kontroli
Promocja Polski
w dziedzinie turystyki
i wypoczynku

Cel

Zakres

Ocena dzia³añ maj¹cych na celu promocjê Polski za granic¹ w dziedzinie
turystki i wypoczynku, podejmowanych za porednictwem polskich
orodków informacji turystycznej.
Celem kontroli by³a tak¿e ocena realizacji zadañ zwi¹zanych z rozwojem
turystyki, promocj¹ walorów turystycznych na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz wspó³praca wspomnianych
orodków z samorz¹dem.

Kontrola przeprowadzona zosta³a
w 19 jednostkach: Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z jej zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi 
Polskimi Orodkami Informacji Turystycznej w Berlinie i Nowym Jorku, 8
urzêdach marsza³kowskich oraz 10
urzêdach gmin.

Dzia³alnoæ promocyjna na rynkach zagranicznych by³a prowadzona na podstawie
rocznych planów promocji, opracowywanych przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Turystyki. Jak wykaza³a kontrola, brakowa³o jednak kompleksowego dokumentu rz¹dowego okrelaj¹cego cele i kierunki polityki pañstwa w promowaniu Polski za granic¹ w dziedzinie turystyki, uwzglêdniaj¹cego rolê polskich orodków informacji
turystycznej. Z ustaleñ kontroli wynika równie¿, i¿ w niektórych orodków wystêpowa³y nieprawid³owoci w finansowaniu
wydatków na dzia³alnoæ promocyjn¹, mia³y te¿ miejsce przypadki naruszania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Nieprawid³owoci takie, polegaj¹ce m.in. na nadu¿ywaniu trybu udzielenia zamówienia z wolnej rêki, ograniczaniu
liczby oferentów w postêpowaniach realizowanych w trybie zapytania o cenê lub braku niezbêdnej dokumentacji stwierdzono ogó³em w 6 orodkach.
W ofercie niektórych POIT brakowa³o aktualnych materia³ów promocyjnych i informacyjnych. Bior¹c pod uwagê fakt,
i¿ s¹ one czêsto miejscem pierwszego kontaktu turysty zagranicznego z informacj¹ o walorach turystycznych Polski, niedostatki w tym zakresie mog³y zniechêcaæ do podjêcia podró¿y do naszego kraju. Dodaæ nale¿y, i¿ w okresie ostatnich
trzech lat nast¹pi³ spadek liczby turystów zagranicznych przyje¿d¿aj¹cych do Polski oraz wp³ywów finansowych uzyskiwanych z tego tytu³u.
W ocenie NIK, niektóre orodki w niewystarczaj¹cym stopniu wspó³pracowa³y z innymi polskimi placówkami  ambasadami RP, konsulatami, czy instytutami kultury. Wspó³praca ta nie mia³a bowiem charakteru systemowego, lecz ogranicza³a siê najczêciej do przekazywania materia³ów promocyjnych, zwi¹zanych z turystyk¹, na wybrane imprezy organizowane przez polskie placówki dyplomatyczne.
Status prawny polskich orodków informacji turystycznej w poszczególnych krajach jest zró¿nicowany i nie wszêdzie
zosta³ uregulowany dwustronnymi umowami miêdzynarodowymi.
Jeli chodzi o promocjê poszczególnych regionów przez struktury zajmuj¹ce siê problematyk¹ turystyki w urzêdach
marsza³kowskich, stwierdzono, ¿e ranga, jak¹ przypisano turystyce i jej promocji w polityce rozwoju województwa nie
znalaz³a odzwierciedlenia ani w rozwi¹zaniach instytucjonalnych, ani w wielkoci rodków przeznaczonych na te cele
w bud¿etach wojewódzkich. Kontrolowane urzêdy marsza³kowskie wspó³pracowa³y wprawdzie z polskimi orodkami informacji turystycznej w propagowaniu atrakcji turystycznych swoich regionów, nie wykorzystywa³y jednak, w ocenie NIK,
wszystkich zwi¹zanych z tym mo¿liwoci. Wspó³praca z orodkami polega³a przede wszystkim na obecnoci poszczególnych urzêdów marsza³kowskich na stoiskach narodowych, organizowanych przez orodki na targach turystycznych.
Wspó³praca prowadzona przez inne jednostkach samorz¹dowych z polskimi orodkami informacji turystycznej ogranicza³a siê g³ównie do du¿ych miast turystycznych. W mniejszych miejscowociach nie dostrzegano mo¿liwoci promowania za granic¹ lokalnych atrakcji turystycznych za porednictwem orodków.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê jakoci obs³ugi ruchu turystycznego z zagranicy, obejmuj¹cych
promocjê walorów turystycznych na-
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szego kraju na rynkach miêdzynarodowych,
 podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zawarcia umów miêdzynarodowych
reguluj¹cych status prawny polskich
orodków informacji turystycznej dzia³aj¹cych na rynkach zagranicznych,

 dokonanie kompleksowej oceny
skutecznoci poszczególnych form
dzia³añ promocyjnych podejmowanych
przez polskie orodki informacji turystycznej.

Tytu³ kontroli
Bie¿¹cy nadzór
sanitarny sprawowany
przez Inspekcjê
Sanitarn¹ w warunkach
reformy administracji
publicznej

Cel

Zakres

Ocena bie¿¹cego nadzoru sanitarnego sprawowanego przez organy Inspekcji Sanitarnej po zmianach organizacji i podporz¹dkowania tych organów, spowodowanych reform¹ administracji publicznej.

Badania kontrolne przeprowadzone
zosta³y ³¹cznie w 42 jednostkach:
w G³ównym Inspektoracie Sanitarnym
oraz w 11 wojewódzkich i 30 powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e zmiany organizacji i podporz¹dkowania poszczególnych struktur Inspekcji Sanitarnej, stanowi¹ce element sk³adowy wdra¿anej od 1
stycznia 1999 r. reformy administracji publicznej, nie zosta³y nale¿ycie przygotowane od strony legislacyjnej. To spowodowa³o, ¿e w dzia³alnoci wszystkich szczebli Inspekcji mia³y miejsce nieprawid³owoci nie pozostaj¹ce bez wp³ywu na
realizacjê ustawowych jej zadañ, w tym na skutecznoæ sprawowania bie¿¹cego nadzoru sanitarnego.
Nie zosta³y m.in. jednoznacznie sformu³owane przepisy normuj¹ce zasady tworzenia i podporz¹dkowania powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Powstaj¹ce na tym tle w¹tpliwoci interpretacyjne co do charakteru prawnego stacji, bêd¹cych równoczenie publicznymi zak³adami opieki zdrowotnej oraz jednostkami zespolonej
administracji wojewódzkiej lub powiatowej spowodowa³y, ¿e nowotworzone stacje powiatowe by³y powo³ywane zarówno
przez wojewodów, starostów, jak i rady powiatów. Równoczenie wiele z istniej¹cych stacji prowadzi³o dzia³alnoæ bez
statutów i bez dope³nienia obowi¹zku wpisu do rejestru zak³adów opieki zdrowotnej.
Mimo up³ywu kilkunastu miesiêcy od utworzenia G³ównego Inspektoratu Sanitarnego, nie zosta³y opracowane regulacje prawne, dotycz¹ce m.in. wewnêtrznej struktury organizacyjnej i szczegó³owego zakresu zadañ poszczególnych departamentów. Nie zosta³y te¿ obsadzone stanowiska dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów. Stan taki po
czêci by³ rezultatem negatywnego stosunku G³ównego Inspektora Sanitarnego do wyodrêbnienia Inspekcji ze struktur
Ministerstwa Zdrowia. Zadania realizowane przez G³ównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z ustaw¹ polegaj¹ce przede
wszystkim na kierowaniu Inspekcj¹ Sanitarn¹, w praktyce koncentrowa³y siê na opracowywaniu projektów normatywnych
aktów prawnych w ramach upowa¿nieñ ustawowych dla Ministra Zdrowia, a tak¿e dokonywaniu analiz prawa obowi¹zuj¹cego w Polsce z punktu widzenia zgodnoci z normami Unii Europejskiej.
Kontrola wykaza³a, i¿ G³ówny Inspektor Sanitarny nie zapewni³ w³aciwej organizacji procesu wydawania zezwoleñ
na produkcjê, wprowadzanie do obrotu i przywo¿enie z zagranicy niektórych rodków spo¿ywczych, co stanowi jedno
z wa¿nych uprawnieñ tego organu. Analizê przedk³adanych wniosków oraz przygotowanie projektów zezwoleñ i decyzji
zlecono odp³atnie Instytutowi ¯ywnoci i ¯ywienia.
Powa¿nym uchybieniem obowi¹zkom inspektora sanitarnego, czêsto tolerowanym przez wojewódzkich inspektorów
sanitarnych, by³o uchylanie siê od wydania decyzji w przypadku ujawnienia naruszenia obowi¹zuj¹cych wymagañ higienicznych lub zdrowotnych i zastêpowanie decyzji administracyjnych zaleceniami, a w razie stwierdzenia powa¿niejszych
uchybieñ  pismami interwencyjnymi. Nie egzekwowano równie¿ terminowej realizacji wydanych decyzji i zaleceñ pokontrolnych.
Zdaniem NIK, inspektorzy sanitarni zbyt ma³o uwagi przywi¹zywali do zagro¿enia korupcj¹ i przeciwdzia³ania wszelkim sytuacjom sprzyjaj¹cym jej powstawaniu. Za korupcjogenny nale¿y uznaæ np. stosowany tryb udzielania przez wojewódzkich inspektorów sanitarnych upowa¿nieñ dla laboratoriów do dokonywania badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy. ród³em korupcji mog³y byæ te¿ stwierdzone nieprawid³owoci w przygotowywaniu
projektów decyzji inspektorów sanitarnych, nierzetelne ewidencjonowanie i nieegzekwowanie ich wykonania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcia prac legislacyjnych w celu nowelizacji ustawy o Inspekcji Sanitarnej, sprecyzowania statusu prawnego stacji sanitarno-epidemiologicznych, wskazuj¹ca organ administracji
rz¹dowej w³aciwy do ich tworzenia

i przekszta³cania, a tak¿e umacniaj¹ca
rz¹dowy charakter powiatowych inspektorów sanitarnych,
 podjêcie niezbêdnych dzia³añ dla
praktycznego oddzielenia podmiotu
uprawnionego do stanowienia obowi¹zuj¹cych wymagañ od podmiotu obowi¹zanego do kontroli ich przestrzegania,

 podjêcie skutecznych dzia³añ i decyzji w celu zakoñczenia procesu organizacji Urzêdu G³ównego Inspektora Sanitarnego i dostosowania go do
mo¿liwoci samodzielnego wykonywania zadañ statutowych.
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Tytu³ kontroli
Gospodarowanie przez
wybrane jednostki
spoza sektora finansów
publicznych œrodkami
publicznymi
przyznanymi przez Urz¹d
Kultury Fizycznej i Sportu
na zadania zlecone

Cel

Zakres

Ocena sposobu wykorzystania przez
wybrane jednostki powierzonych im
rodków publicznych na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej
i sportu oraz funkcjonowanie nadzoru UKFiS nad wydatkowaniem rodków na cele wskazane w umowach.

Kontrolê przeprowadzono w Stowarzyszeniu Pomocy M³odzie¿y M³odzie¿ Polska, Zwi¹zku Sportów
Obronnych oraz Urzêdzie Kultury Fizycznej i Sportu.

Objête kontrol¹ stowarzyszenia dysponowa³y znacznymi rodkami publicznymi, nie
mia³y jednak ¿adnych innych - poza rodkami przyznanymi przez UKFiS  róde³
dochodów. W badanym okresie (1998 r.- I pó³rocze 2000 r.) Prezes Urzêdu, przekaza³ tym jednostkom dotacje w ³¹cznej
wysokoci 5.935 tys. z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie zadañ zleconych. Kontrola NIK wykaza³a, ¿e 51,4% tej kwoty
wydatkowane by³o z naruszeniem prawa, z pominiêciem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych. Utrzymywaniu
siê takich nieprawid³owoci sprzyja³a wydana przez jednego z wicedyrektorów departamentu w UKFiS zgoda na stosowanie odstêpstw od stosowania przepisów tej ustawy.
Stowarzyszenia ubiegaj¹ce siê o dofinansowanie w sposób nierzetelny sporz¹dza³y wnioski o ich przyznanie, a po
przyjêciu zadañ nie respektowa³y obowi¹zuj¹cego prawa i umów zawartych z dysponentem rodków. Dopuszczano siê
zw³aszcza podzlecania wykonywania zadañ innym jednostkom  spó³kom, fundacjom, osobom fizycznym  gdy tymczasem w umowach zawartych z dysponentem rodków ustalono m.in., ...¿e prawa i obowi¹zki stron... nie mog¹ byæ przenoszone na osoby trzecie... Z kolei Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu nie kontrolowa³, czy stowarzyszenia prawid³owo realizuj¹ zlecone zadania i w³aciwie wykorzystuj¹ otrzymane rodki. Oznacza to, ¿e UKFiS nie wykonywa³ w sposób skuteczny
nadzoru i kontroli w tej sferze.
Sam Urz¹d naruszy³ m.in. zasady i tryb gospodarowania rodkami specjalnymi, w tym dotycz¹ce zakupu sprzêtu
sportowego dla klubów uczniowskich. Zgodnie z decyzj¹ prezesa Urzêdu, zakupy takie powinny byæ dokonywane wy³¹cznie przez zwi¹zki sportowe i i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasiêgu ogólnokrajowym. Skontrolowane stowarzyszenia
nie spe³nia³y tego warunku. Urz¹d zawar³ m.in. umowê o zakup pneumatycznej broni strzeleckiej z podmiotem, który nie
mia³ pozwolenia na broñ.
UKFiS tolerancyjnie te¿ odnosi³ siê do rozliczeñ, które wskazywa³y na niegospodarne wykorzystanie rodków specjalnych przekazywanych na pokrycie kosztów obs³ugi zleconych zadañ. Ze rodków tych finansowano m.in. zakup sprzêtu
komputerowego i wyposa¿enia biura, wynagrodzenia, koszty u¿ytkowania prywatnego samochodu prezesa i op³aty telefoniczne, w tym tak¿e za telefon komórkowy sekretarza generalnego.
Urz¹d bezkrytycznie przyjmowa³ do akceptuj¹cej wiadomoci sprawozdania z wykonania zadañ i wykorzystania dotacji mimo, ¿e  jak wykaza³a kontrola Izby  niektóre zadania faktycznie nie zosta³y zrealizowane. Zakres i skala nieprawid³owoci wskazuj¹, obok ra¿¹cego braku nadzoru, równie¿ na korupcjogenny charakter niektórych z ujawnionych dzia³añ.
Ich róde³ nale¿y upatrywaæ m. in. w braku spe³niaj¹cych wymogi Konstytucji RP normatywnych aktów wykonawczych,
okrelaj¹cych zasady gospodarowania rodkami specjalnymi w czêci przeznaczonej na rozwój sportu wród dzieci i m³odzie¿y.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 ponowne rozliczenie przez kontrolowane podmioty dotacji przeznaczonych
na zadania zlecone w 1999 r., w tym
przyznanych na sfinansowanie tzw.
kosztów porednich oraz zwrotu tych
wraz z odsetkami, w czêci wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
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 podjêcie inicjatywy w celu znowelizowania ustawy o grach losowych,
przez dodanie upowa¿nienia dla w³aciwego ministra do okrelenia zasad
finansowania zadañ dotycz¹cych rozwoju sportu wród dzieci, m³odzie¿y
i osób niepe³nosprawnych.

Tytu³ kontroli
Gospodarowanie przez
kasy chorych i Krajowy
Zwi¹zek Kas Chorych
œrodkami
na wynagrodzenia
w 2000 r.

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania rodków na
wynagrodzenia, pozostaj¹cych w dyspozycji kas chorych i Krajowego
Zwi¹zku Kas Chorych, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych w tych jednostkach zasad wynagradzania, premiowania i nagradzania.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w regionalnych kasach chorych, Bran¿owej Kasie Chorych dla S³u¿b Mundurowych i Krajowym Zwi¹zku Kas
Chorych.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e kasy chorych i Krajowy Zwi¹zek Kas Chorych w 2000 r.
gospodarowa³y rodkami na wynagrodzenia formalnie w sposób zgodny z przyjêtymi przez te jednostki wewnêtrznymi zasadami. Najwy¿sza Izba Kontroli stwierdzi³a jednak, i¿ zasady owe nie spe³nia³y
standardów obowi¹zuj¹cych w sektorze finansów publicznych.
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne s¹ rodkami publicznymi, a te, zgodnie z Konstytucj¹ RP, wydawane byæ mog¹ wy³¹cznie na podstawie ustawy. Tymczasem ustawodawca pozostawi³ kasom uprawnienia do swobodnej regulacji wysokoci
p³ac ich pracowników, ustalaj¹c jedynie maksymaln¹ wysokoæ wynagrodzenia dla dyrektorów i cz³onków zarz¹dów kas chorych. W kasach obowi¹zywa³y wprawdzie wewnêtrzne regulaminy wynagradzania, tworzone w oparciu o ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy Kodeksu pracy, jednak¿e w praktyce umo¿liwiaj¹ one dowolne kszta³towanie wysokoci indywidualnych wynagrodzeñ. Pozostawienie przez ustawodawcê kszta³towania wynagrodzeñ pracowników kas wy³¹cznie ich organom  zarz¹dom
i radom  odbiega od regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w sektorze publicznym. Poza wspomnianymi przepisami wynikaj¹cymi z tzw. ustawy kominowej brakuje bowiem norm prawnych okrelaj¹cych wysokoæ rodków, jakie kasy mog¹ przeznaczyæ na wynagrodzenia oraz okrelaj¹cych kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników.
Istotnym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na poziom kosztów funkcjonowania kas, czyli na wielkoæ rodków ze sk³adki
wykorzystywanych na wynagrodzenia, by³ wysoki wzrost stanu zatrudnienia  o ponad 25% w ci¹gu 2000 r. Tak du¿y
wzrost zatrudnienia zarz¹dy kas t³umaczy³y m.in. zwiêkszaniem siê liczby zawieranych umów o wiadczenia zdrowotne.
W ocenie NIK brak jest przes³anek sk³aniaj¹cych do przyjêcia, ¿e stan zatrudnienia  zwa¿ywszy na merytoryczny zakres
dzia³ania kas  mo¿e byæ bezporednio uzale¿niony od liczby wspomnianych umów. Nie kwestionuj¹c faktu realizowania
zwiêkszonych zadañ, Izba zwróci³a uwagê, i¿ ustawodawca nie okreli³ obowi¹zuj¹cych kryteriów planowania zatrudnienia, uwzglêdniaj¹cych takie uwarunkowania jak np. liczbê obs³ugiwanych osób, rozleg³oæ terenu dzia³ania kasy i inne
wymierne czynniki. W sytuacji braku obiektywnych kryteriów kszta³towania zatrudnienia w kasach chorych, jego stan by³
najczêciej pochodn¹ istniej¹cej struktury organizacyjnej oraz przyjêtej w planach finansowych wysokoci rodków na
wynagrodzenia. wiadczyæ o tym mo¿e np. bardzo du¿e zró¿nicowanie w poszczególnych kasach kosztów funkcjonowania, liczby pracowników, a tak¿e procentowego udzia³u osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska. Mimo jednorodnego
charakteru realizowanych przez kasy merytorycznych zadañ, liczba pracowników w przeliczeniu na 10 tys. ubezpieczonych waha³a siê od 0,8 do 1,8, odsetek osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska wynosi³ od 10% do 22%, jeszcze
wiêksza by³a rozpiêtoæ kosztów administracyjnych w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego (od 4 do 14 z³otych).

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Radê Ministrów dzia³añ legislacyjnych, maj¹cych na celu
nowelizacjê ustawy o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym polegaj¹c¹
na wprowadzeniu do niej upowa¿nienia do wydania przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej, w porozumieniu z
Ministrem Zdrowia, rozporz¹dzenia
ustalaj¹cego wymagane kwalifikacje,

zasady wynagradzania oraz taryfikatory dla pracowników kas chorych,
 uzupe³nienie rozdzia³u 6. ustawy
o ubezpieczeniu zdrowotnym zatytu³owanego Organizacja i zakres dzia³ania
kas chorych o zasady kszta³towania
zatrudnienia w kasach chorych w oparciu o obiektywne i wymierne kryteria.
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Tytu³ kontroli
Wykonywanie
kompetencji organów
samorz¹du lokalnego
wobec Policji,
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej i Inspekcji
Sanitarnej

Cel

Zakres

Dokonanie oceny wykonywania przez
organy gmin i powiatów ustawowych
uprawnieñ i obowi¹zków w stosunku
do Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej, wspó³dzia³ania jednostek samorz¹du lokalnego
z tymi podmiotami w zakresie zapewnienia porz¹dku publicznego, a tak¿e ocena systemu finansowania powiatowych jednostek organizacyjnych
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
i Inspekcji Sanitarnej.

Kontrola zosta³a przeprowadzona
w 85 jednostkach: w 15 starostwach
powiatowych, 8 urzêdach miast na
prawach powiatu, w 21 urzêdach
gmin (miast), w 20 komendach powiatowych (miejskich) Policji i w 21 komendach powiatowych (miejskich)
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

W ocenie NIK, organy objêtych kontrol¹ gmin i powiatów nie wykorzystywa³y w pe³ni ustawowych kompetencji wobec lokalnych organów Policji, Powiatowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej. Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³o niespójne i niejednoznaczne okrelenie statusu
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y. Zgodnie z przepisami dotycz¹cymi ustroju tych podmiotów, traktowano je jako
pañstwowe jednostki organizacyjne, za wed³ug obowi¹zuj¹cych zasad finansowania  jako powiatowe jednostki bud¿etowe. Nie stworzono równie¿ w³aciwego systemu prawnego, urzeczywistniaj¹cego zasady zwierzchnictwa organu
sprawuj¹cego w³adzê administracji ogólnej oraz zespolenia administracji. Ustawy dzia³owe (np. ustawa o Policji) odmiennie ni¿ ustawa o samorz¹dzie powiatowym regulowa³y uprawnienia starostów wobec powiatowych organów s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, ograniczaj¹c wp³yw starostów na funkcjonowanie tych organów.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e jedynie w 4 sporód 20 objêtych sprawdzeniem komend Policji komendanci wojewódzcy
powo³ali powiatowych komendantów Policji w porozumieniu z w³aciwymi starostami (prezydentami miast). W pozosta³ych 16 powiatach komendanci wojewódzcy powo³ali komendantów powiatowych bez owego porozumienia, korzystaj¹c
z uprawnieñ okrelonych art. 6h ust. 3 pkt 2 ustawy o Policji. Starostowie w ograniczonym zakresie wykorzystywali kompetencje dotycz¹ce zatwierdzania programów dzia³ania, zlecania przeprowadzenia kontroli, a tak¿e wydawania poleceñ
powiatowym komendantom i inspektorom.
Objête kontrol¹ powiaty (miasta na prawach powiatów) na sfinansowanie wydatków bie¿¹cych powiatowych jednostek Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i Inspekcji Sanitarnej otrzyma³y w 1999 r. dotacje w ³¹cznej wysokoci 286.603
tys. z³. Izba zwraca³a uwagê, ¿e wojewodowie, organy powiatów i regionalne izby obrachunkowe  poza nielicznymi
wyj¹tkami  nie kontrolowa³y gospodarki finansowej i maj¹tkowej tych jednostek. Brak jasnego wyodrêbnienia komend
powiatowych Policji i Stra¿y, jako jednostek samobilansuj¹cych, doprowadzi³ do odmiennoci w ewidencjonowaniu ich
maj¹tku trwa³ego.
Ustalono ponadto, ¿e po³owa ze skontrolowanych komend powiatowych Policji otrzyma³a od podmiotów nienale¿¹cych do sektora finansów publicznych darowizny (pieniê¿ne i rzeczowe)  o ³¹cznej wartoci 235 tys. z³, co NIK oceni³a
jako dzia³ania korupcjogenne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez MSWiA inicjatywy legislacyjnej maj¹cej na celu dostosowanie przepisów ustaw dzia³owych do
przepisów ustawy o samorz¹dzie powiatowym,
 wykonywanie przez wojewodów i re-
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gionalne izby obrachunkowe kontroli
wykorzystania dotacji przeznaczonych
na finansowanie zadañ realizowanych
przez powiatowe jednostki s³u¿b, inspekcji i stra¿y,
 uregulowanie zasad ewidencji maj¹tku trwa³ego u¿ytkowanego przez jednostki powiatowych s³u¿b, inspekcji
i stra¿y,
 podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do

wyeliminowania przyjmowania darowizn od podmiotów spoza sektora finansów publicznych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Udzielanie pomocy
na usamodzielnienie
wychowanków
placówek opiekuñczowychowawczych,
resocjalizacyjnych,
zak³adów dla nieletnich
oraz rodzin zastêpczych

Ocena skutecznoci okrelonego
w ustawie o pomocy spo³ecznej systemu pomocy, kierowanej w 2000 r. i I
kwartale 2001 r. do usamodzielniaj¹cych siê wychowanków placówek
opieki zastêpczej.

Kontrolê przeprowadzono w 36 jednostkach, m.in. w 25 powiatowych
centrach pomocy rodzinie, 5 miejskich
orodkach pomocy spo³ecznej, 1 starostwie powiatowym, 1 urzêdzie miejskim.

W wyniku przeprowadzonych badañ, Najwy¿sza Izba Kontroli negatywnie oceni³a
sposób realizacji i skutecznoæ pomocy skierowanej w omawianym okresie do pe³noletnich wychowanków placówek opieki zastêpczej. Sporód 36 skontrolowanych jednostek jedynie dzia³alnoæ 4 centrów pomocy uznano za prawid³ow¹. Ustalono, i¿ pomoc w usamodzielnianiu mia³a ograniczony zakres, g³ównie z uwagi
na brak rodków finansowych. Ich niedobór by³ spowodowany ma³o precyzyjnym rozpoznaniem potrzeb przez wiêkszoæ
centrów pomocy i zaplanowaniem na usamodzielnianie wychowanków niewystarczaj¹cych rodków.
Niepokoj¹cym zjawiskiem by³o niezaplanowanie w 2000 roku w bud¿etach powiatów rodków na pomoc dla wychowanków placówek, która nale¿a³a do ich zadañ w³asnych. Udzielone wychowankom wsparcie prawie w ca³oci sfinansowano z dotacji celowej przekazanej powiatom na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej. Tylko w 9 sporód 36
skontrolowanych jednostek zaanga¿owano rodki w³asne w ³¹cznej wysokoci 474 tys. z³otych, ale i one nie zosta³y zaplanowane  ich pozyskanie w trakcie roku by³o rezultatem doranych starañ podejmowanych przez niektórych dyrektorów
centrów pomocy.
Kontrola ujawni³a, ¿e w wyniku stosowania zawê¿onej i niekorzystnej dla wychowanków interpretacji ustawy o pomocy
spo³ecznej, w niektórych przypadkach pomoc ograniczono tylko do jednej formy, mimo ¿e osobie spe³niaj¹cej warunki okrelone w ustawie przys³uguj¹ wszystkie formy pomocy  pomoc pieniê¿na na usamodzielnienie lub kontynuacjê nauki, pomoc
w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w znalezieniu zatrudnienia, pomoc rzeczowa na zagospodarowanie.
Tymczasem wychowankom kontynuuj¹cym naukê po uzyskaniu pe³noletnoci przyznawano zazwyczaj jedynie pomoc pieniê¿n¹ na koszty kszta³cenia, argumentuj¹c, ¿e pozosta³e formy pomocy materialnej w okresie nauki s¹ im zbêdne.
W wielu przypadkach przyznanie wiadczeñ uzale¿niano od fizycznego opuszczenia dotychczasowej rodziny zastêpczej. W ocenie NIK by³o to krzywdz¹ce, bowiem wiêkszoæ wychowanków nie mia³a dok¹d siê wyprowadziæ, a centra nie
by³y w stanie zapewniæ im odpowiednich warunków mieszkaniowych. Zdarza³o siê równie¿, i¿ pomoc rzeczow¹ adresowano jedynie do wychowanków instytucjonalnych form opieki, bezzasadnie uznaj¹c, ¿e rodziny zastêpcze zapewni³y swoim
wychowankom odpowiednie wyposa¿enie.
Niektóre centra pomocy by³y w niewystarczaj¹cym stopniu przygotowane organizacyjnie i kadrowo do wspomagania
procesu integracji wychowanków ze rodowiskiem. Zadanie to, ³¹cznie z innymi zwi¹zanymi z prowadzeniem placówek
opiekuñczo-wychowawczych i rodzin zastêpczych, wykonywali tam pojedynczy pracownicy, nie maj¹cy kwalifikacji pracownika socjalnego. W ocenie NIK, szczup³oæ obsady kadrowej oraz niewystarczaj¹ce przygotowanie merytoryczne pracowników by³y g³ównymi przyczynami nieprawid³owoci w przyznawaniu pomocy, a tak¿e znacznych opónieñ w za³atwianiu wniosków zainteresowanych.
Stwierdzono, ¿e pomimo up³ywu ponad 2 lat od utworzenia powiatowych centrów pomocy rodzinie, trzy czwarte skontrolowanych jednostek nie opracowa³o dokumentów pod nazw¹ Powiatowa strategia rozwi¹zywania problemów spo³ecznych,
chocia¿ obligowa³a je do tego ustawa o pomocy spo³ecznej. W jednostkach, w których dokument ten zosta³ przygotowany,
kwestie zwi¹zane z usamodzielnianiem wychowanków zosta³y ca³kowicie pominiête lub ujête w sposób ogólnikowy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ w celu przyznania nale¿nej pomocy wszystkim usa-

modzielniaj¹cym siê wychowankom,
 opracowanie powiatowych strategii
rozwi¹zywania problemów spo³ecznych
zgodnie z wymogami ustawy o pomocy spo³ecznej,
 podjêcie przez Radê Ministrów dzia-

³añ w celu wspierania inicjatyw lokalnych zmierzaj¹cych do tworzenia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych oraz
u³atwiania pracodawcom zatrudnianie
usamodzielnianych wychowanków.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dysponowanie
maj¹tkiem komunalnym
przez gminy

Dokonanie oceny postêpowania zarz¹dów gmin przy zbywaniu i wydzier¿awianiu maj¹tku komunalnego,
w tym zabezpieczenia interesu publicznego oraz zachowania procedur
przetargowych.

Badaniami kontrolnymi objêto 30 jednostek z województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, ³ódzkiego,
pomorskiego i mazowieckiego.

Ustalenia NIK wskaza³y na szereg nieprawid³owoci w gospodarowaniu mieniem
komunalnym. W 9 kontrolowanych jednostkach polega³y one przede wszystkim na nieprzestrzeganiu zasad i trybu postêpowania przetargowego, a tak¿e na bezzasadnym udzielaniu bonifikat za
sprzedawane wraz z lokalami mieszkalnymi grunty, gara¿e i pomieszczenia gospodarcze. W 4 gminach ujawniono uchybienia przy wydzier¿awianiu mienia komunalnego, które polega³y na zani¿aniu ceny dzier¿awy oraz bezprawnym przeznaczaniu do dzier¿awy gruntów rolnych na cele nierolnicze.
Kontrola ujawni³a, ¿e przy sprzeda¿y gruntów gminy m.in. nie przestrzega³y przepisów okrelonych w rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa lub w³asnoæ gminy. Nieprawid³owoci takie stwierdzono w 6 gminach, a ³¹cznie
uszczuplenia dochodów gminnych z tego powodu wynios³y ponad 330 tys. z³. Nieprzestrzeganie ww. zasad stwarza³o
potencjalne mo¿liwoci dla nielegalnych dzia³añ w zakresie dysponowania mieniem i sprzyja³o korupcji.
Nadzór nad jednostkami podleg³ymi gminom, dysponuj¹cymi mieniem komunalnym i korzystaj¹cymi z mienia dzier¿awionego od innych podmiotów, ograniczony by³ do przyjmowania sprawozdañ finansowych i informacji o iloci i wartoci tego mienia. Nie sprawdzano w tych jednostkach prawid³owoci prowadzenia ewidencji, inwentaryzacji, gospodarowania i wykorzystywania mienia w³asnego oraz dzier¿awionego. Gminy nie by³y te¿ zorientowane, jakie mienie i w jakim
stanie znajduje siê w tych jednostkach. Odnotowano równie¿ przypadki, ¿e mimo posiadania informacji o niegospodarnoci i braku dba³oci o racjonalne wykorzystanie maj¹tku komunalnego, zarz¹dy gmin nie skorzysta³y z uprawnieñ w³acicielskich i nie dyscyplinowa³y kierownictwa tych jednostek.
Wyniki kontroli wskaza³y, ¿e zarz¹dy 20 gmin nieskutecznie egzekwowa³y nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y, dzier¿awy
i najmu mienia komunalnego, w praktyce dobrowolnie pozbywaj¹c siê dochodów stanowi¹cych jedno ze róde³ pokrywania wydatków. Jedn¹ z przyczyn niskiej skutecznoci egzekwowania nale¿noci by³ brak w³aciwego nadzoru nad podleg³ymi s³u¿bami i uchybienia organizacyjne. Stwierdzono ponadto wiele nieprawid³owoci dotycz¹cych ewidencjonowania
mienia komunalnego. Nieopracowanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz gminnego zasobu nieruchomoci uniemo¿liwia³ 21 objêtym kontrol¹ gminom podejmowanie planowanych i efektywnych dzia³añ w zakresie gospodarowania mieniem. W 19 gminach, w prowadzonej ewidencji ksiêgowej nie ujmowano przychodów
ca³ego maj¹tku komunalnego, a tym samym w sporz¹dzanych sprawozdaniach i bilansach podawano nierzetelne dane
dotycz¹ce wartoci mienia komunalnego bêd¹cego w posiadaniu gmin. Dzia³anie takie stanowi³o naruszenie ustawy o rachunkowoci.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 bardziej szczegó³owe uregulowanie
problemu ewidencji syntetycznej i analitycznej wszystkich sk³adników mienia
(w tym gruntów) w rozporz¹dzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegó³owych zasad rachunkowoci oraz planów kont dla bud¿etu pañstwa, bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego, jednostek bud¿etowych oraz jed-
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nostek bud¿etowych maj¹cych swoj¹
siedzibê poza granicami kraju,
 zwracanie przez regionalne izby obrachunkowe (w trakcie przeprowadzanej kontroli w gminach) szczególnej
uwagi na ewidencjê ksiêgow¹ mienia
komunalnego, w tym przede wszystkim
gruntów.

Tytu³ kontroli
Wykorzystanie œrodków
gminnych funduszy
ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej

Cel

Zakres

Ocena wykorzystania gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej pod wzglêdem legalnoci, gospodarnoci i rzetelnoci.

Kontrolê przeprowadzono w 34 urzêdach gmin województw: podlaskiego,
kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, l¹skiego, warmiñsko - mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W latach 1998  1999 w skontrolowanych gminach przychody gminnych funduszy
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej wynios³y 145,4 mln z³, wydatki za 139,3
mln z³. Zwa¿ywszy, ¿e rodki bêd¹ce w dyspozycji gmin zamknê³y siê kwot¹ 173,9 mln z³, stopieñ ich wykorzystania
wyniós³ 80,1%.
Kontrola wykaza³a, ze gminy nie wykorzystywa³y wszystkich okrelonych prawem mo¿liwoci uzyskiwania dochodów
gminnego funduszu. G³ównym ród³em przychodów tego funduszu by³y rodki przekazywane przez wojewodów  ok.
73%, jednak gminy, nie maj¹c rozeznania co do wysokoci nale¿nych kwot, zadowala³y siê przekazami ni¿szymi od
gwarantowanych. Kontrola ujawni³a zani¿enie przekazywanych kwot o 502,5 tys. z³. Gminy uzyskiwa³y te¿ wp³ywy do
funduszów z op³at i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz z operacji finansowych  przede wszystkim z odsetek bankowych. Op³aty za wyciêcie drzew stanowi³y rednio w 1998 r. - 14,2% a w 1999 r. - 20,8% wp³ywów funduszy, jednak a¿
w 12 gminach (czyli 35,3% liczby skontrolowanych) nie uzyskano z tego tytu³u ¿adnych korzyci. Wynika³o to m.in. z braku
rozeznania o stanie zieleni w gminie.
Gminy nie wykazywa³y te¿ dba³oci o uzyskiwanie przychodów do funduszy z innych róde³. ¯adna gmina nie zorganizowa³a dochodowych przedsiêwziêæ na rzecz ochrony rodowiska lub gospodarki wodnej, z których ewentualne wp³ywy
zasili³yby gminny fundusz.
Nie zawsze gminy wykorzystywa³y rodki funduszu w pe³nym zakresie b¹d zgodnie z przeznaczeniem okrelonym
w ustawie o ochronie i kszta³towaniu rodowiska. Przypadki takie stwierdzono w 14 skontrolowanych gminach, w których
wydano ³¹cznie w ten sposób ok. 1,7 mln z³. Wynika³o to po czêci z faktu, ¿e rady gmin uchwala³y plany wykorzystania
gminnego funduszu zawieraj¹ce zadania nie zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i nie ujête w programach zrównowa¿onego
rozwoju i ochrony rodowiska.
Stopieñ wykorzystania rodków dyspozycyjnych waha³ siê w poszczególnych gminach od 100% do 30,2%, przy czym
tylko w 5 gminach wydatkowano rodki w ponad 90%, natomiast w 3 gminach nie wykorzystano nawet ich po³owy. Przyczyn¹ tak niskiego wykorzystania rodków pochodz¹cych z funduszu by³o, w ocenie NIK, ograniczanie przez zarz¹dy
gmin zakresu planowanych wydatków, wskutek s³abego rozpoznania przysz³ych przychodów, oraz niedostateczne przygotowanie zadañ pod wzglêdem organizacyjnym i merytorycznym.
W 6 gminach stwierdzono przypadki naruszenia przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy zlecaniu robót,
us³ug i dostaw finansowanych ze rodków gminnego funduszu. £¹czna wartoæ zamówieñ dokonanych z naruszeniem
tych przepisów wynios³a ok. 911,2 tys. z³, a wiêc 7,8% wydatków ponoszonych z gminnych funduszy. Stwierdzono te¿, ¿e
w trakcie realizacji zadañ finansowanych z funduszy wystêpowa³y sytuacje sprzyjaj¹ce korupcji lub przynajmniej budz¹ce
takie podejrzenie. Realizowano m.in. w ten sposób inwestycje spoza zakresu ochrony rodowiska, zmieniano warunki
zamówieñ ju¿ po wyborze oferenta, dopuszczano te¿ do procedur udzielania zamówieñ publicznych pracowników pozostaj¹cych w stanie zale¿noci s³u¿bowej od osób decyduj¹cych o wynikach takiego postêpowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie dzia³añ legislacyjnych,
zmierzaj¹cych do bardziej precyzyjnego zdefiniowania w ustawie o ochronie
i kszta³towaniu rodowiska zadañ mo-

dernizacyjno  inwestycyjnych, które
mog¹ byæ uznane za s³u¿¹ce ochronie
rodowiska,
 terminowe i rzetelne przekazywanie
przez zarz¹dy województw rodków
nale¿nych gminnym funduszom ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
 wyeliminowanie przypadków nie-

przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
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Tytu³ kontroli
Koszty prowadzenia
publicznej gospodarki
wodno-œciekowej

Cel

Zakres

Ocena mechanizmów kszta³towania
kosztów funkcjonowania przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ
w sferze gospodarki wodno-ciekowej.

Kontrol¹ objêto 84 jednostki: 5 urzêdów wojewódzkich, 15 urzêdów miejskich w miastach na prawach powiatu, 10 urzêdów gminnych, 1 zwi¹zek
miêdzygminny i 53 przedsiêbiorców
dzia³aj¹cych w sferze publicznej gospodarki wodno-ciekowej.

W okresie 1998 r.  I kw. 2000 r. wszyscy badani przedsiêbiorcy prowadz¹cy dzia³alnoæ wodno-ciekow¹ podnieli ceny swoich us³ug us³ug. Wzrost ten w stosunku
do roku poprzedniego, w 1999 r. dla gospodarstw domowych wynosi³ przeciêtnie 14,9%, natomiast w I kw. 2000 r.  17,8%.
Stwierdzono, ¿e w zwi¹zku z objêciem od 1 stycznia 2000 r. us³ug w zakresie dostaw wody i odbioru cieków 7% podatkiem od towarów i us³ug (VAT), 45 sporód 53 skontrolowanych przedsiêbiorców doliczy³o w ca³oci wspomniany podatek
do dotychczasowych op³at za wodê i cieki. Izba jako nierzetelne oceni³a ich dzia³ania polegaj¹ce na tym, ¿e po uzyskaniu
w 2000 r. mo¿liwoci odliczenia podatku naliczonego od podatku nale¿nego, a wiêc obni¿enia kosztów dzia³alnoci, nie
zweryfikowali kalkulacji kosztów jednostkowych wiadczonych us³ug oraz wielkoci pobieranych za nie op³at.
Stwierdzono, ¿e u 30 przedsiêbiorców op³aty za dostawê wody i odbiór cieków ustalane by³y na podstawie b³êdnych
kalkulacji kosztów lub z naruszeniem regulacji prawnych dotycz¹cych sposobu ich ustalania. Miêdzy innymi bezpodstawnie zaliczano do kosztów wydatki inwestycyjne, zawy¿ano koszty o wydatki o wydatki niezwi¹zane z dostaw¹ wody i odbiorem cieków. W 19 jednostkach w dokumentacji ksiêgowej nie wyodrêbniano kosztów wody i odbioru cieków w podziale na poszczególne grupy odbiorców, jednoczenie ró¿nicuj¹c im wysokoæ op³at bez udokumentowanej ró¿nicy w kosztach us³ug. Dwóch przedsiêbiorców (AQUA w Bielsku Bia³ej i Zak³ad In¿ynierii Miejskiej sp. z o.o. w Miko³owie) w ogóle
nie wyodrêbnia³o kosztów wody i odbioru cieków, traktuj¹c je ³¹cznie.
Dzia³alnoæ administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w procesie kszta³towania op³at za wodê i odbiór cieków by³a
w znacznym stopniu uznaniowa i formalna. Tylko w 5 sporód 26 zbadanych jednostek samorz¹du terytorialnego i zwi¹zków komunalnych analizowano kalkulacje kosztów jednostkowych dostawy wody i odbioru cieków, przedstawiane przez
wykonuj¹cych te us³ugi. Co pi¹ty przedsiêbiorca wiadczy³ swoje us³ugi bez okrelenia w umowach praw i obowi¹zków
stron, odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umów, a tak¿e sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ
i zasad postêpowania reklamacyjnego.
Dwóch wojewodów (ma³opolski i podkarpacki) nie posiada³o w³aciwego rozeznania odnonie liczby podmiotów korzystaj¹cych z urz¹dzeñ wodno-ciekowych stanowi¹cych w³asnoæ Skarbu Pañstwa. Umo¿liwia³o to niektórym podmiotom unikanie wnoszenia op³at za pobór wody z ujêæ podziemnych do celów innych ni¿ socjalne.
Kontrole stanu przestrzegania warunków pozwoleñ wodno-prawnych udzielanych przedsiêbiorcom zajmuj¹cych siê
pozyskiwaniem wody i odbiorem cieków, a tak¿e trybu wydawania pozwoleñ przez w³aciwe organy administracji publicznej i nadzoru nad sposobem ich realizacji ujawni³y wiele nieprawid³owoci. Dotyczy³y one m.in. funkcjonowania ujêæ
wody oraz oczyszczalni cieków bez wa¿nych pozwoleñ wodno-prawnych, braku kontroli przez w³aciwe organy warunków udzielonych pozwoleñ, b¹d opónieñ w wydawaniu tych decyzji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zapewnienie skutecznej kontroli
spó³ek kapita³owych prowadz¹cych
dzia³alnoæ w sferze publicznej gospodarki wodno-ciekowej przez organy
administracji publicznej, zgodnie
z uprawnieniami okrelonymi w k.s.h.,
 podjêcie dzia³añ przez w³aciwe
organy administracji publicznej, zmie-
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rzaj¹cych do wyeliminowania przypadków pobierania wód i odprowadzania
cieków bez posiadania wa¿nych pozwoleñ wodno-prawnych.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja ustawy
o zakazie stosowania
wyrobów zawieraj¹cych
azbest

Ocena skutecznoci wdra¿ania przepisów ustawy o zakazie stosowania
wyrobów zawieraj¹cych azbest.

Kontrolê przeprowadzono w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Zdrowia, G³ównym Urzêdzie Nadzoru Budowlanego, 11 urzêdach celnych,
6 wojewódzkich stacjach sanepidu
i 2 oddzia³ach zamiejscowych oraz
w 11 stacjach powiatowych, 14 powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego, w 10 podmiotach u¿ytkuj¹cych wyroby zawieraj¹ce azbest
i u 7 by³ych producentów wyrobów
z azbestem. Badaniami objêto lata
1997-1999.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w ograniczonym zakresie realizowane by³y przepisy
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawieraj¹cych azbest. Wp³yw na to mia³y
m.in. du¿e zaleg³oci w wydawaniu aktów wykonawczych do ustawy. Rada Ministrów nie wywi¹za³a siê z obowi¹zku
okrelenia warunków i trybu wspierania programów restrukturyzacyjnych zak³adów, które produkuj¹ wyroby zawieraj¹ce
azbest. Minister Zdrowia dopiero po dwóch i pó³ roku wyda³ rozporz¹dzenie w sprawie wzoru ksi¹¿eczki badañ profilaktycznych dla osoby, która jest lub by³a zatrudniona przy produkcji wyrobów zawieraj¹cych azbest. Tym samym, do czasu
wydania rozporz¹dzenia praktycznie badañ tych nie przeprowadzano. Z kolei pracownicy, którzy zapadli na choroby wywo³ane prac¹ przy azbecie nie mogli korzystaæ z bezp³atnych leków, bowiem Minister Zdrowia, mimo upowa¿nienia
ustawowego, nie okreli³ ich wykazu. Tak¿e przepis ustawy przewiduj¹cy zwolnienie tych pracowników z odp³atnoci za
leczenie uzdrowiskowe nie zosta³ wdro¿ony do powszechnego stosowania, podobnie jak przewiduj¹cy finansowanie ze
rodków bud¿etu pañstwa specjalistycznych badañ lekarskich tych osób.
W okresie objêtym kontrol¹ nie stwierdzono przypadków naruszania ustawowego zakazu importu azbestu. Odnotowano natomiast wielokrotne ³amanie zakazu importu wyrobów zawieraj¹cych azbest. Do koñca 1999 r. sprowadzono do
Polski 196.753 kg takich wyrobów, przy czym 64.219 kg tych wyrobów podlega³o ca³kowitemu zakazowi importu. Zdaniem
NIK, G³ówny Urz¹d Ce³ nie przygotowa³ dostastecznie urzêdów celnych do przestrzegania ustawy, nie mia³ te¿ rozeznania
jaka by³a rzeczywista skala zjawiska importu wspomnianych wyrobów.
Jedynie w ograniczonym zakresie problematyka bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów zawieraj¹cych azbest by³a przedmiotem zainteresowania G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego i podleg³ych mu organów. S³u¿by te ograniczy³y siê do
zebrania danych o takich obiektach, za problematyka ta nie by³a uwzglêdniana w bie¿¹cej dzia³alnoci tych instytucji.
Wyroby zawieraj¹ce azbest i zakwalifikowane do wymiany w I stopniu pilnoci powinny byæ niezw³ocznie usuwane lub
naprawiane na koszt w³aciciela obiektu. Do grupy tej zakwalifikowano 102 obiekty, jednak do zakoñczenia kontroli NIK
¿aden z u¿ytkowników nie podj¹³ realizacji tego obowi¹zku.
Zarówno wojewódzkie jak i powiatowe stacje sanepidu w niewielkim stopniu kontrolowa³y przestrzeganie warunków
zdrowotnych przy naprawie, zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz unieszkodliwianiu odpadów
azbestowych. Wynika³o to przede wszystkim z braku wiadomoci o prowadzeniu takich prac.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 koniecznoæ zrealizowania wszystkich upowa¿nieñ ustawowych do wydania rozporz¹dzeñ wykonawczych,
 opracowanie przez GUC i przekazanie podleg³ym urzêdom celnym za-

sad postêpowania przy dokonywaniu
odpraw celnych towarów zawieraj¹cych azbest, w celu wyeliminowania
mo¿liwoci nielegalnego ich importu,
 egzekwowanie przez GUNB od wojewódzkich i powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego uwzglêdniania
w bie¿¹cej dzia³alnoci problematyki

bezpiecznego u¿ytkowania wyrobów
zawieraj¹cych azbest,
 potrzeba uwzglêdnienia przez organy inspekcji sanitarnej w wiêkszym ni¿
dotychczas stopniu problematyki przestrzegania warunków zdrowotnych
przy rozbiórkach i remontach oraz przy
usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów
azbestowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Wykorzystanie przez PKO
BP i spó³dzielnie
mieszkaniowe œrodków
bud¿etowych
przeznaczonych na
pomoc pañstwa
w sp³acie kredytów
mieszkaniowych

Ocena efektywnoci oraz prawid³owoci wykorzystania rodków bud¿etowych przeznaczanych w latach 19961999 oraz w I pó³roczu 2000 r. na
pomoc pañstwa w sp³acie kredytów
mieszkaniowych udzielonych przez
bank PKO BP spó³dzielniom mieszkaniowym na warunkach okrelonych
przez Radê Ministrów (tzw. stary portfel kredytów mieszkaniowych).

Kontrolê przeprowadzono w centrali
PKO BP i 13 oddzia³ach Banku prowadz¹cych rozliczenia ze spó³dzielniami mieszkaniowymi oraz 36 spó³dzielniach mieszkaniowych.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e wiêkszoæ rodków z bud¿etu pañstwa przeznaczonych w latach 1996  I pó³rocze 2000 na wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych zosta³a wykorzystana przez PKO BP legalnie, zgodnie z celami i wed³ug zasad okrelonych w ustawie z dnia 30
listopada 1995 r. o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych. Ze rodków bud¿etowych wykupiono w tym okresie odsetki od kredytów za kwotê 4.390 mln z³.
Pomoc pañstwa w sp³acie tzw. starych kredytów mieszkaniowych, realizowana na podstawie ustawy o ppskm, przynios³a zamierzone efekty. Nast¹pi³ spadek zad³u¿enia wobec banku i zmniejszy³y siê wydatki bud¿etu na wykup odsetek
od starych kredytów. Odwrócona zosta³a niekorzystna dla kredytobiorców tendencja wzrostu zad³u¿enia wobec PKO BP.
Sporód 36 spó³dzielni mieszkaniowych poddanych kontroli, w 31 nast¹pi³ spadek zad³u¿enia.
Warunkiem korzystania z pomocy pañstwa w sp³acie kredytów mieszkaniowych by³o prowadzenie przez spó³dzielnie
analitycznej ewidencji zad³u¿enia kredytowego przypadaj¹cego na lokale zajmowane przez poszczególnych cz³onków
oraz umo¿liwienie bankowi kontroli tej ewidencji. NIK stwierdzi³a, ¿e do 1998 r. kontrole takie mia³y charakter sporadyczny.
Ustalono jednoczenie, ¿e niektóre odzia³y Banku dokonywa³y umorzeñ zad³u¿eñ kredytobiorców wobec bud¿etu pañstwa nie posiadaj¹c rzetelnej informacji, czy analityczna ewidencja zad³u¿enia by³a przez spó³dzielnie prowadzona. W efekcie
kwoty podlegaj¹ce umorzeniu czêsto ustalano nieprawid³owo, a niektóre umorzenia by³y wrêcz nienale¿ne.
Mimo up³ywu 5 lat od wejcia w ¿ycie ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkaniowych
i licznych kontroli prowadzonych przez Bank i urzêdy kontroli skarbowej, nadal znaczna czêæ spó³dzielni mieszkaniowych
nie wywi¹zywa³a siê z obowi¹zku prowadzenia analitycznej ewidencji zad³u¿enia. Badania NIK prowadzone w II i III kwartale 2000 r. wskaza³y na istotne uchybienia w tym wzglêdzie w 7 spó³dzielniach mieszkaniowych. Ujawnione nieprawid³owoci polega³y na braku takiej ewidencji, prowadzeniu jej niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami, a nawet z pominiêciem
przepisów ustawy o rachunkowoci. Utrudnia³o to lub uniemo¿liwia³o niektórym spó³dzielniom i ich cz³onkom korzystanie
z pomocy pañstwa w sp³acie kredytów mieszkaniowych.
Stwierdzono równie¿ przypadki nieuzasadnionych opónieñ ze strony kontrolowanych jednostek PKO BP w terminowym przekazywaniu do bud¿etu pañstwa rodków stanowi¹cych zwroty nominalnych kwot umorzeñ kredytów, wp³acanych do Banku przez spó³dzielnie mieszkaniowe.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 potrzeba okresowego kontrolowania
przez dyrektorów oddzia³ów PKO BP
i egzekwowania od spó³dzielni mieszkaniowych wykonywania obowi¹zku
prowadzenia analitycznej ewidencji
zad³u¿enia z tytu³u kredytów mieszkaniowych,
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 sprawne odprowadzanie przez PKO
BP rodków wp³acanych przez kredytobiorców tytu³em zwrotu nominalnych
kwot umorzenia kredytu do bud¿etu
pañstwa,
 niezw³oczne przekazywanie przez
spó³dzielnie mieszkaniowe na rachunki bankowe nale¿noci bud¿etu pañstwa z tytu³u zwrotu nominalnych kwot
umorzenia kredytu.

Tytu³ kontroli
Realizacja przepisów
ustawy
o bezpieczeñstwie
imprez masowych

Cel

Zakres

Ocena dzia³alnoci organów gmin,
Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w zakresie wype³niania obowi¹zków
na³o¿onych ustaw¹ o bezpieczeñstwie imprez masowych, w szczególnoci dotycz¹cych wydawania zezwoleñ na organizacjê takich imprez, zapewnienia bezpieczeñstwa ich
uczestnikom i przeciwdzia³ania ewentualnym szkodom.

Kontrol¹ objêto 55 jednostek, w tym
w 16 urzêdów gmin (miast), 8 komend
wojewódzkich Policji, 14 komend powiatowych (miejskich) Policji, 13 komend powiatowych (miejskich) Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz 4 jednostki bêd¹ce organizatorami imprez
masowych.

W 1999 r. podczas imprez masowych dosz³o do 854 ekscesów chuligañskich, w tym
481 dotyczy³o imprez sportowych, w wyniku których obra¿enia odnios³o 317 osób
(w tym 131 policjantów). W 2000 r. na 520 imprezach odnotowano 779 ekscesów, w wyniku których ucierpia³o 371 osób
(w tym 149 policjantów). W 1999 r. Policja zatrzyma³a 1866 osób, rok póniej -3107.
NIK generalnie pozytywnie oceni³a dzia³alnoæ Policji i Stra¿y Po¿arnej w zapobieganiu sytuacjom zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu i porz¹dkowi publicznemu. W sposób prawid³owy sporz¹dzane by³y przez jednostki organizacyjne Policji
plany zabezpieczenia imprez masowych. Komendy wojewódzkie Policji zosta³y te¿ przygotowane do udzielenia organizatorom imprez informacji o osobach, w stosunku do których wymierzono karê zakazu wstêpu na imprezy masowe lub
zobowi¹zano do powstrzymywania siê od przebywania w miejscach przeprowadzania tych imprez. W praktyce jednak,
wbrew ustawowemu obowi¹zkowi, organizatorzy nie zwracali siê o tego typu informacje. Uwagi Izby dotyczy³y sposobu
organizacji i efektywnoci dzia³añ organów administracji w zakresie rozpatrywania wniosków o zezwolenie na przeprowadzenie imprez masowych oraz braku systemu zarówno gromadzenia informacji o imprezach podlegaj¹cych przepisom
ustawy, jak te¿ realizacji udzielonych zezwoleñ.
Izba zwróci³a uwagê, ¿e kontrole stanu technicznego obiektów, w których odbywa³y siê imprezy masowe wykaza³y, ¿e
w wielu przypadkach nie by³y przystosowane do ich przeprowadzania. Brak remontów, nieskuteczne zapory odgradzaj¹ce
kibiców rywalizuj¹cych dru¿yn, brak dróg ewakuacji  wszystko to powodowa³o, i¿ bezpieczeñstwo kibiców oraz zawodników by³o zagro¿one. Z materia³ów Policji wynika, i¿ organizatorzy imprez masowych anga¿owali do s³u¿b porz¹dkowych
osoby bez odpowiednich kwalifikacji, niedostatecznie wyposa¿onych. Brak profesjonalizmu powodowa³, ¿e pracownicy
s³u¿b ochrony nie potrafili skutecznie zapobiegaæ zamieszkom.
Kontrola potwierdzi³a przypadki przeprowadzania imprez masowych bez stosownego zezwolenia. Okrelenie ich
liczby nie jest mo¿liwe, gdy¿ urzêdy gmin nie dysponuj¹ danymi na temat, ile imprez na ich terenie odbywa siê bez
zezwolenia. Dotyczy to w szczególnoci dyskotek, które podlegaj¹ rygorom ustawy, je¿eli mo¿e byæ na nich wiêcej ni¿ 300
osób.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 przestrzeganie przez organy administracji ustawowych przes³anek wydania zezwolenia, w szczególnoci wymagañ co do kompletnoci dokumentów,
 podjêcie dzia³añ, które zapewni¹
mo¿liwoci respektowania tzw. zakazu
stadionowego przez osoby, wobec których orzeczono karê zakazu wstêpu na
imprezê masow¹,
 kontrola wype³niania przez organizatora wymogów dotycz¹cych anga¿o-

wania odpowiednich, w³aciwie wyszkolonych i wyposa¿onych s³u¿b porz¹dkowych i informacyjnych,
 wobec osób przeprowadzaj¹cych
imprezy masowe bez stosownego zezwolenia, powinny byæ stosowane
sankcje okrelone w art. 21. ust. 1 ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Egzekwowanie
zobowi¹zañ
wynikaj¹cych
z dzier¿awy
oraz sprzeda¿y
nieruchomoœci z Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa

Ocena skutecznoci egzekwowania
przez Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa (AWRSP) zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z dzier¿awy i sprzeda¿y nieruchomoci z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.

Kontrolê przeprowadzono w: Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Biurze Prezesa AWRSP oraz
w 14 oddzia³ach terenowych i filiach
AWRSP.

Udzia³ gruntów trwale zagospodarowanych w ca³oci Zasobu by³ w badanym okresie (1998  I pó³rocze 2000) ci¹gle niski i wynosi³ 23,9% area³u, wynosz¹cego ok.
4,6 mln ha. Do gruntów zagospodarowanych zakwalifikowano 85% powierzchni. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest,
zdaniem NIK, niska i pogarszaj¹ca siê op³acalnoæ produkcji rolnej. Z tego m.in. powodu zmniejszy³a siê o 7,6% powierzchnia dzier¿aw, dominuj¹cej formy zagospodarowania gruntów AWRSP. Z jednej strony coraz mniej osób zadeklarowa³o chêæ wziêcia ziemi w dzier¿awê, z drugiej za nasili³o siê zjawisko ponownego przejmowania do Zasobu ziemi wczeniej wydzier¿awianej.
Od pocz¹tku swej dzia³alnoci, tj. od 1992 r. do koñca czerwca 2000 r. Agencja sprzeda³a 168 podmiotom zagranicznym grunty o powierzchni 25,1 tys ha, co stanowi³o 2,8% ogólnej powierzchni sprzedanej w tym okresie ziemi. Wydzier¿awiono natomiast podmiotom zagranicznym 187 tys. ha i by³o to 7% area³u dzier¿awionych gruntów. NIK ujawni³a nieprawid³owoci polegaj¹ce na sprzeda¿y b¹d wydzier¿awieniu ziemi zagranicznym kontrahentom bez wymaganego zezwolenia MSWiA  w przypadku sprzeda¿y dotyczy³o to 62,39 ha.
NIK stwierdzi³a, ¿e umowy sprzeda¿y i dzier¿awy na ogó³ poprawnie zabezpiecza³y interesy Skarbu Pañstwa  poprzez ustanowienie hipoteki i weksle in blanco. Nie oznacza to jednak, ¿e nabywcy i dzier¿awcy automatycznie sumiennie
regulowali swoje zobowi¹zania finansowe wobec AWRSP. Nale¿noci wymagalne Agencji wzros³y z 1.159.177 tys z³
w 1998 r. do 1.302.144 tys z³ w roku 1999, a ich udzia³ w nale¿nociach ogó³em wynosi³ 94,9%. Jednoczenie redni
wskanik sp³aty z tytu³u czynszu obni¿y³ siê z 64,5% w 1998 r. na 56,6% w 1999 r., a ze sprzeda¿y w tych samych latach
 z 82,5% do 79,7%. Stan ten wynika³ nie tylko z dekoniunktury w rolnictwie, ale tak¿e spodowany by³ ma³o skutecznymi
dzia³aniami windykacyjnymi AWRSP.
W grupie skontrolowanych jednostek w 7 przypadkach stwierdzono, ¿e dzia³ania windykacyjne ogranicza³y siê do
wysy³ania wezwañ do zap³aty. W 6 sprawach windykacjê prowadzono przewlekle, a w 3 nie korzystano w pe³ni z mo¿liwoci egzekwowania nale¿noci z ustanowionych umowani zabezpieczeñ p³atnoci. W badanym okresie tylko 10% niesp³aconych kwot próbowano odzyskaæ wszczynaj¹c postêpowanie egzekucyjne, na co dodatkowo nak³ada³a siê ma³a skutecznoæ komorników w egzekucji zas¹dzonych nale¿noci. Na poziom zad³u¿enia mia³y te¿ wp³yw hojnie udzielane prolongaty i umorzenia w sp³acie nale¿noci. W okresie poddanym kontroli pozytywnie rozpatrzono 82% tego rodzaju wniosków.
£¹cznie w skontrolowanych jednostkach AWRSP, wskutek zaniedbañ i uchybieñ w windykacji nale¿noci za sprzeda¿
b¹d dzier¿awê mienia Zasobu, dochody Agencji zosta³y uszczuplone o co najmniej 28.909,9 tys. z³

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 poprawienie ci¹galnoci nale¿noci z tytu³u umów dzier¿awy
i sprzeda¿y,
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 eliminowanie dowolnoci przy podejmowaniu decyzji o prolongatach
i umorzeniach op³at nale¿noci poprzez
stosowanie wymogu dok³adnego dokumentowania wniosków i konfrontowania przedstawianych w nich argumentów z rzeczywistym stanem rzeczy,

 doprowadzenie do rzetelnego
przedk³adania przez oddzia³y terenowe
i filie AWRSP informacji o stanie zagospodarowania mienia Zasobu, w tym
dotycz¹cych sprzeda¿y ziemi cudzoziemcom.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zadañ przez
S³u¿bê Ochrony
Zabytków oraz Agencjê
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa w zakresie
ochrony zabytków
przejêtych do Zasobu
W³asnoœci Rolnej Skarbu
Pañstwa

Ocena wykonania przez S³u¿bê
Ochrony Zabytków oraz Agencjê W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa obowi¹zków okrelonych w ustawie
o ochronie dóbr kultury oraz ustawie
o gospodarowaniu nieruchomociami
rolnymi Skarbu Pañstwa.

Kontroli poddano Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków, 5 wojewódzkich oddzia³ów Pañstwowej
S³u¿by Ochrony Zabytków oraz 5 terenowych oddzia³ów Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.

W ocenie NIK, zarówno Pañstwowa S³u¿ba Ochrony Zabytków, jak te¿ Agencja
W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa nie wywi¹zywa³y siê z ustawowych obowi¹zków
w sposób gwarantuj¹cy w³aciwe zachowanie stanu zabytków przejêtych do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa.
Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e AWRSP nie mia³a w³aciwego rozeznania odnonie liczby zabytków przejêtych do
Zasobu. Podstawê ewidencji mienia przejmowanego do Zasobu stanowi³y protokó³y zdawczo-odbiorcze, które nie zawiera³y wszak¿e informacji, które z przekazanych obiektów zabytkowych wpisane by³y do rejestru. Jedyne ród³o informacji
o obiektach zabytkowych dla oddzia³ów AWRSP stanowi³y sporz¹dzane przez zarz¹dców przejmowanego mienia ankiety
przedsiêbiorstw przejmowanych przez Agencjê, w których  w sposób dalece nieprecyzyjny  okrelano liczbê zabytków.
Brak bie¿¹cej aktualizacji rejestru zabytków stanowi³ naruszenie rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie prowadzenia
rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków. Wed³ug poczynionych ustaleñ, do koñca 1994 r. Agencja przejê³a 1.166
zespo³ów wpisanych do rejestru zabytków oraz 501 bêd¹cych w ewidencji konserwatorskiej, za w latach 1995-1999
przejêto dalszych 306 zespo³ów do rejestru i 336 obiektów pozostaj¹cych ewidencji konserwatorskiej.
Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oglêdziny 76 zespo³ów pozostaj¹cych w administrowaniu agencji wykaza³y, ¿e
26,3% z nich by³o w z³ym stanie technicznym, 30,3% w stanie rednim, 13,1% w stanie zadowalaj¹cym i 30,3% w stanie
dobrym.
Obowi¹zek zabezpieczenia przed zniszczeniem i uszkodzeniem zabytków bêd¹cych w Zasobie oraz zachowanie ich
w stanie co najmniej niepogorszonym spoczywa na Agencji. Jakkolwiek nak³ady ponoszone ze rodków w³asnych kontrolowanych oddzia³ów AWRSP, przeznaczone na ochronê zabytków w latach 1996-1999 ros³y z roku na rok - ³¹cznie wydatkowano na ten cel ponad 33,5 mln z³ - jednak mimo to zabytki ulega³y systematycznej degradacji. Ustalono jednoczenie,
¿e wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie korzystali z przys³uguj¹cych im z mocy ustawy o ochronie dóbr kultury uprawnieñ do wykonywania robót zastêpczych i finansowania ich ze rodków pañstwowych, a nastêpnie dochodzenia tych
kosztów od u¿ytkowników obiektów.
Zdaniem NIK, pe³na odpowiedzialnoæ za stan zachowania zabytków przejêtych do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa i finansowe skutki z tym zwi¹zane obci¹¿aj¹ Agencjê. Jednak AWRSP, bez wsparcia przez bud¿et pañstwa, nie
jest w stanie podo³aæ tym zadaniom, nie mo¿e wiêc, tym samym, zapewniæ ochrony dziedzictwu kulturowemu

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 okrelenie w przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie
dóbr kultury bardziej efektywnego, sposobu finansowania ochrony zabytków,
zapewniaj¹cego zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 uporz¹dkowanie rejestrów i ewidencji zabytków,
 egzekwowanie od Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa sprawowa-

nia nadzoru w³acicielskiego nad posiadanymi zabytkami, m.in. przez monitorowanie ich stanu oraz sposobu
u¿ytkowania.

&%

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Stosowanie ulg
podatkowych przez
organy gmin
oraz skutecznoœæ
egzekwowania
zaleg³oœci podatkowych
w latach 1999-2000
(I pó³rocze)

Ocena prawid³owoci podejmowania
decyzji przez organy gmin przy stosowaniu ulg podatkowych w podatkach wp³acanych bezporednio na
rachunek gmin, skali udzielania ulg
oraz skutecznoci egzekwowania zaleg³oci z tytu³u tych podatków.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ 24 gmin
po³o¿onych w 4 województwach:
³ódzkim, mazowieckim, podlaskim
i wielkopolskim.

Przeprowadzona w 24 urzêdach gmin kontrola wykaza³a, ¿e administracja samorz¹dowa jest niedostatecznie przygotowana do pe³nienia roli aparatu wspomagaj¹cego organy podatkowe I instancji  oceni³a NIK. Decyzje dotycz¹ce zaniechania podatków, umarzania zaleg³oci podatkowych oraz odsetek za zw³okê, odraczania p³atnoci podatków, a tak¿e rozk³adania ich na raty wydawano z naruszeniem
ustawy  Ordynacja podatkowa. Dzia³ania takie, o ró¿nej skali nieprawid³owoci, stwierdzono w ka¿dej z badanych gmin.
Skutki finansowe wszystkich decyzji wydanych przez przewodnicz¹cych zarz¹dów skontrolowanych gmin (jako organów
podatkowych I instancji) wynios³y 5.398,7 tys. z³ w 1999 r. oraz 3.820,9 tys. z³ w I pó³roczu 2000 roku (3,6% i 4,6% dochodów z tytu³u podatków i op³at lokalnych). W trakcie kontroli ujawniono, ¿e przewodnicz¹cy zarz¹dów 20 gmin, w toku
postêpowañ podatkowych nie podejmowali niezbêdnych dzia³añ w celu dok³adnego wyjaniania stanów faktycznych, nie
zawsze sporz¹dzali protokó³y z czynnoci maj¹cych istotne znaczenie dla rozstrzygania spraw, nie rozpatrywali w sposób
wyczerpuj¹cy materia³ów dowodowych.
W 16 gminach podstawow¹ nieprawid³owoci¹ dotycz¹c¹ rozstrzygniêæ w sprawach ulg podatkowych by³o wydawanie decyzji nie zawieraj¹cych uzasadnieñ faktycznych i prawnych, w 4 gminach powo³ywano siê na nieaktualne podstawy
prawne, a w 10 wyst¹pi³y przypadki przewlek³ego za³atwiania spraw podatkowych, nawet do 7 miesiêcy od daty z³o¿enia
wniosku. Skontrolowane gminy w znikomym stopniu wykorzystywa³y uprawnienia do przeprowadzania kontroli podatkowych, w tym przed wydaniem decyzji o udzieleniu ulg podatkowych. W gminach, w których przeprowadzono najwiêcej
kontroli, okaza³y siê one w³aciwym instrumentem umo¿liwiaj¹cym przewodnicz¹cym zarz¹dów gmin skuteczne wykonywanie funkcji organu podatkowego I instancji. W jednostkach tych wymiar podatku od nieruchomoci zosta³ zwiêkszony
³¹cznie o 50.399 z³.
Nieskuteczne dzia³ania komórek rachunkowoci urzêdów gmin zarówno w zakresie kontroli terminów wp³at nale¿noci przez podatników, jak i egzekwowania zobowi¹zañ podatkowych odnotowano w 22 jednostkach samorz¹du terytorialnego. Nieprawid³owoci w zakresie windykacji zaleg³oci podatkowych polega³y przede wszystkim na nieterminowym lub
nieka¿dorazowym wystawianiu upomnieñ i tytu³ów wykonawczych. W po³owie badanych gmin wyst¹pi³y nieprawid³owoci
uchybienia i dotycz¹ce ewidencjonowania podatków w ksiêgach rachunkowych, w tym równie¿ ewidencji prowadzonej
technik¹ komputerow¹.
Izba zwróci³a uwagê, i¿ powszechnym zjawiskiem by³o przypisywanie (przez referaty rachunkowoci) wymiaru zobowi¹zañ pieniê¿nych na kontach podatników w rocznych kwotach, po up³ywie kilku miesiêcy roku podatkowego, zamiast
przed jego rozpoczêciem, co by³o dzia³aniem niezgodnym z prawem.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 skuteczne nadzorowanie przez
przewodnicz¹cych zarz¹dów gmin
procesu przygotowywania przez podleg³ych im pracowników decyzji
w sprawach udzielania ulg, odraczania, umarzania oraz rozk³adania na
raty podatków stanowi¹cych dochód
gminy i wp³acanych bezporednio na
jej rachunek,

&&

 uporz¹dkowanie systemu ewidencji podatków oraz zapewnienie radykalnej poprawy skutecznoci dzia³ania
komórek rachunkowoci urzêdów gmin
w zakresie sta³ego monitorowania terminów wp³at nale¿noci przez podatników, jak i egzekwowania zobowi¹zañ
podatkowych,
 wczeniejsze publikowanie corocznych rozporz¹dzeñ Ministra Finansów
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych, okrelaj¹cych górne grani-

ce stawek kwotowych, m.in. podatków
od nieruchomoci, rodków transportowych i od posiadania psów.

Tytu³ kontroli

Cel

Prawid³owoœæ
wykorzystania przez
gminy œrodków
publicznych na zadania
w zakresie
przeciwdzia³ania
alkoholizmowi

Ocena prawid³owoci wykorzystania
przez gminy rodków publicznych na
zadania w zakresie przeciwdzia³ania
alkoholizmowi, w tym m.in. wywi¹zywania siê gmin z ustawowego obowi¹zku realizacji corocznych programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, pobierania
przez gminy op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz prawid³owoci wydatkowania rodków pochodz¹cych z tych
op³at na zadania wynikaj¹ce z gminnych programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.

Zakres
Kontrol¹ objêto 83 gminy.

Kontrola wykaza³a, ¿e gminy wydatkowa³y rodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na zadania nie ujête w gminnych programach przeciwdzia³ania alkoholizmowi. W 1998 r. takich gmin (wród badanych) by³o 43, w 1999 r. 38, a w I kwartale
2000 r. - 19. W 23 gminach stwierdzono nieegzekwowanie w pe³nej wysokoci op³at za korzystanie z ww zezwoleñ. W 22
gminach ich rady co najmniej raz - w badanym okresie - nie uchwali³y gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, za w 32 gminach programy by³y uchwalane bez wczeniejszego opracowania diagnozy, umo¿liwiaj¹cej
okrelenie rzeczywistych potrzeb, w tym tak¿e finansowych. Programy te sformu³owane by³y ogólnikowo, bez rozpoznania
wystêpuj¹cych zagro¿eñ; brakowa³o w nich okrelenia planowanych nak³adów na ich realizacjê, ponadto nie wskazywa³y
osób i instytucji odpowiedzialnych za ich wykonanie. Dochody kontrolowanych gmin z tytu³u wniesionych op³at za korzystanie
z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych wynios³y w 1998 r. - 21.212 tys. z³, a w roku 1999  29.341 tys. z³. Zarz¹dy
gmin na zadania nie ujête w gminnych programach wydatkowa³y w 1998 r. - 3.027 tys. z³, w 1999 r, - 1.880 tys. z³ i w I kwartale 2000 r.  214 tys. z³. By³y to dzia³ania naruszaj¹ce dyscyplinê finansów publicznych. W latach 1998 i 1999 kwoty wydatkowane niezgodnie z ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi oraz prawem stanowi³y 19,1%
i 7,9% wydatków zaewidencjonowanych przez badane gminy, jako wydatki zwi¹zane z profilaktyk¹ przeciwalkoholow¹.
rodki niewykorzystane na realizacjê programów profilaktyki alkoholowej  których wielkoæ ogó³em w skontrolowanych
gminach wynios³a w 1998 r. 5.487 tys. z³ oraz 6.137 tys. z³ w 1999 r.  by³y ród³em pokrycia niedoborów bud¿etowych gmin
lub zwiêksza³y ich nadwy¿kê.
Izba stwierdzi³a, ¿e w 26 gminach rady gmin nie wywi¹zywa³y siê z ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i cofania
zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y. Uchwalanie programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych bez zamieszczenia w nich szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ by³o dzia³aniem nielegalnym.
Gminy nie podejmowa³y dzia³añ zmierzaj¹cych do weryfikacji owiadczeñ sk³adanych przez podmioty prowadz¹ce sprzeda¿
napojów alkoholowych, mimo i¿ wystêpowa³y przes³anki uzasadniaj¹ce ich podjêcie. W 23 gminach przyjmowano op³aty
w wysokoci mniejszej, ni¿ wynika³o to z deklarowanej przez sprzedawców wartoci sprzeda¿y alkoholu w roku poprzednim
oraz aktualnej ceny spirytusu. Ustalenia kontroli wskaza³y równie¿ na ró¿norodne interpretacje przepisów dotycz¹cych sposobu ustalania wysokoci op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski

 bezwzglêdne przestrzeganie zasady, ¿e
rodki pochodz¹ce z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych nale¿y w ca³oci wydatkowaæ w ramach rzetelnie przygotowanych
gminnych programów profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,

 potrzeba zmiany przepisów art. 111
ustawy o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, dotycz¹cych pobierania op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
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Tytu³ kontroli
Udzielanie zamówieñ
publicznych
przez powiaty
oraz podleg³e
im jednostki
organizacyjne w latach
1999-2000 (I pó³rocze)

Cel
Ocena dzia³alnoci powiatów w zakresie stosowania procedur udzielania
zamówieñ publicznych okrelonych
w ustawie o zamówieniach publicznych.

Zakres
Kontrol¹ objêto 64 jednostki.

Ustalenia NIK wykaza³y, ¿e we wszystkich skontrolowanych powiatach oraz w podleg³ych im jednostkach organizacyjnych wystêpowa³y nieprawid³owoci w zakresie
przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Kontrol¹ objêto 2883 zamówienia o wartoci 166.265,3 tys. z³. W wyniku kontroli ustalono, ¿e z naruszeniem prawa
wydatkowano rodki publiczne w wysokoci 11.960.653 z³. W 36 jednostkach stwierdzono 73 przypadki naruszeñ ustawy
o zamówieniach publicznych dotycz¹ce trybu postêpowania, w 3 jednostkach udzielono 4 zamówienia o wartoci 615,6
tys. z³ bez zastosowania przepisów tej ustawy, w 8 jednostkach ujawniono 14 przypadków dzielenia zamówieñ na czêci
lub zani¿anie ich wartoci na ³¹czn¹ kwotê 1.354, 5 tys. z³. Najczêciej naruszany by³ art. 71 ustawy o dopuszczalnoci
wyboru trybu z wolnej rêki. W 46 jednostkach uchybiono przepisom dotycz¹cym dokumentowania postêpowania o udzielanie zamówieñ publicznych. W protokó³ach o udzielanie zamówieñ m.in. nie podawano wymaganych informacji, co czêsto uniemo¿liwia³o odtworzenie przebiegu postêpowañ i ogranicza³o przejrzystoæ dzia³añ oraz mo¿liwoæ ich kontroli.
W co czwartej kontrolowanej jednostce odnotowano nieprawid³owoci przy wyborze ofert. Polega³y one m.in. na
niezachowywaniu zasad uczciwej konkurencji, a zw³aszcza niestosowaniu przy wyborze ofert wy³¹cznie zasad i kryteriów
okrelonych w zaproszeniu do udzia³u w postêpowaniu albo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na przyk³ad,
skrócenie terminu sk³adania ofert o zamówienie powy¿ej 50.000 EURO wymaga³o zgody prezesa Urzêdu Zamówieñ
Publicznych, jednak¿e 4 jednostki nie dope³ni³y tego wymogu. W 42 (66%) jednostkach nie przestrzegano przepisów
dotycz¹cych dokumentowania postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m.in. obowi¹zku sporz¹dzania
protoko³ów postêpowania.
Kontrola ujawni³a równie¿ 63 przypadki (w 59% jednostek) naruszeñ ustawy - przy zawieraniu umów. Dotyczy³y one
m.in. zawierania umów w terminach krótszych ni¿ 7 dni od dnia og³oszenia o wyborze oferty, wbrew zakazowi zawierano
umowy na czas nieokrelony, zawierano umowy o wartoci powy¿ej 3000 EURO, bez zachowania formy pisemnej. Nieprawid³owoci i uchybienia stwierdzono przy zabezpieczaniu w³aciwej realizacji umów np. zawierano umowy na warunkach mniej korzystnych ni¿ to zaproponowano w ofertach, niestosowano rodków zastrze¿onych w umowach wobec kontrahentów opóniaj¹cych wykonanie zadañ. Powstawaniu nieprawid³owoci w wielu przypadkach sprzyja³ niedostateczny
nadzór nad jednostkami podleg³ymi ze strony starostw powiatowych, jak równie¿ niewykorzystywanie wyników kontroli
wewnêtrznej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dokonywanie w³aciwego wyboru
trybu dla danego postêpowania
o udzielenie zamówienia, zw³aszcza
prawid³owego stosowania trybu z wolnej rêki,
 wyeliminowanie praktyk dzielenia
zamówieñ publicznych na czêci oraz
zani¿ania ich wartoci,
 prawid³owe dokumentowanie
wszystkich czynnoci w toku postêpo-

'

wania o udzielenie zamówienia publicznego,
 prawid³owe sporz¹dzanie specyfikacji istotnych warunków zamówieñ
oraz przestrzeganie zawartych w nich
wymogów i kryteriów przy dokonywaniu wyboru ofert.

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zadañ
w 2000 r. w zakresie
pomocy spo³ecznej
w warunkach reformy
administracji publicznej

Ocena organizacji pomocy spo³ecznej i wywi¹zywania siê jednostek zobowi¹zanych na mocy ustawy o pomocy spo³ecznej z obowi¹zku wiadczenia tej pomocy.

Kontrol¹ objêto 7 urzêdów marsza³kowskich, 18 wybranych losowo powiatowych centrów pomocy rodzinie
i 29 orodków pomocy spo³ecznej.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e kontrolowane jednostki nie realizowa³y w sposób prawid³owy przypisanych im zadañ. Nie by³y do tego nale¿ycie przygotowane pod wzglêdem organizacyjnym, kadrowym i dysponowa³y niewystarczaj¹cymi rodkami. W rezultacie pomoc wiadczona by³a w ograniczonym zakresie, a w niektórych obszarach zabrak³o jej w ogóle. Stwierdzono te¿, ¿e reforma administracji publicznej
nie doprowadzi³a do poprawy dzia³ania badanych jednostek.
Redystrybucja rodków finansowych przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹ przez jednostki samorz¹du by³a prowadzona w sposób nie zapewniaj¹cy racjonalnego ich wykorzystania. W konsekwencji nie zosta³o zaspokojone zapotrzebowania na poszczególne formy pomocy, realizowanej zarówno w ramach zadañ w³asnych gmin i powiatów, jak i zleconych
przez administracjê rz¹dow¹. Szczup³oæ rodków by³y przyczyn¹ radykalnego ograniczenia w 2000 r. przez terenowe
orodki pomocy spo³ecznej wydatków na zadania fakultatywne, g³ównie zasi³ki okresowe, wyp³acane z powodu d³ugotrwa³ej choroby, niepe³nosprawnoci oraz braku mo¿liwoci zatrudnienia. W 25 sporód 29 skontrolowanych terenowych
orodków pomocy spo³ecznej stwierdzono niepe³ne zaspokojenie potrzeb osób wymagaj¹cych pomocy i spe³niaj¹cych
ustawowe warunki do jej otrzymania.
Powiatowe centra pomocy rodzinie realizowa³y tylko czêciowo zadania wyszczególnione w ustawie o pomocy spo³ecznej. Jednostki te prawie w ogóle nie prowadzi³y przewidzianych ustaw¹ powiatowych orodków wsparcia, orodków
interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa. Powiaty nie wype³nia³y te¿ obowi¹zku opracowywania powiatowych strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych.
Ujawniono przypadki nierzetelnego rozdzia³u rodków przeznaczonych na pomoc spo³eczn¹. Wydawane decyzje
o odmowie przyznania wiadczeñ nie by³y w sposób dostateczny uzasadniane, nie stosowano te¿ jednolitych kryteriów
udzielania pomocy.
Jednostki wiadcz¹ce pomoc spo³eczn¹ nie przywi¹zywa³y nale¿ytej wagi do prowadzenia dokumentacji dotycz¹cej
wspó³dzia³ania z nimi osób korzystaj¹cych z ró¿nych form pomocy. Chêæ wspó³pracy w rozwi¹zywaniu swej trudnej sytuacji ¿yciowej przejawia³o jedynie 15% takich osób i rodzin. W ocenie Najwy¿szej Izby Kontroli brak inicjatywy i wspó³dzia³ania ze strony osób potrzebuj¹cych nie mo¿e jednak stanowiæ podstawy do nieudzielenia pomocy  przypadki takie
stwierdzono w toku kontroli  jeli trudne warunki ¿yciowe danej osoby s¹ znane jednostce zobowi¹zanej do wiadczenia
pomocy.
Jednostki wiadcz¹ce pomoc spo³eczn¹ nie prowadzi³y analizy uzyskanych efektów. W 32 sporód 47 skontrolowanych jednostek nie dysponowano danymi dotycz¹cymi liczby osób i rodzin, które siê ¿yciowo usamodzielni³y oraz integracji tych osób ze rodowiskiem.
NIK zwróci³a uwagê na istnienie okolicznoci sprzyjaj¹cych powstawaniu sytuacji o charakterze korupcjogennym.
Nale¿y do nich zaliczyæ m.in. brak jasno sprecyzowanych kryteriów pierwszeñstwa udzielania pomocy spo³ecznej, dowolnoæ w podejmowaniu decyzji, lekcewa¿enie dokumentacji i sprawozdawczoci, s³aboæ kontroli wewnêtrznej, nadmiar
kompetencji pozostaj¹cych w rêkach jednego urzêdnika.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
- zapewnienie przez samorz¹dy redystrybucji rodków przeznaczonych na
pomoc spo³eczn¹ w sposób gwarantuj¹cy jak najefektywniejsze ich wykorzystanie,

- zapewnienie przez organy samorz¹dowe odpowiedniego organizacyjnego
i kadrowego przygotowania jednostek
wiadcz¹cych pomoc spo³eczn¹ do
realizacji ustawowych zadañ,
- zintensyfikowanie niematerialnych
form pomocy spo³ecznej: tworzenie
orodków interwencji kryzysowej,
orodków wsparcia, rozwijanie specja-

listycznego poradnictwa, aktywizowanie korzystaj¹cych z pomocy.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja inwestycji
wieloletniej
pn. „Rozbudowa
i modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
w Tarnobrzegu”

Ocena realizacji inwestycji oraz rzetelnoci ustalania i aktualizacji jej
wartoci kosztorysowej na etapach:
przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji.

Kontrol¹ zosta³a przeprowadzona
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
(WSZ) w Tarnobrzegu.

Modernizacjê WSZ w Tarnobrzegu rozpoczêto w 1982 r. jako zadanie pn. Oddzia³
Pomocy Doranej, finansowane z bud¿etu województwa tarnobrzeskiego. Od
1994 r. zadanie to jest inwestycj¹ centraln¹ (wieloletni¹), z planowanym terminem zakoñczenia w czerwcu 1999 r. Stwierdzono, ¿e przygotowanie inwestycji pod wzglêdem organizacyjnym by³o wystarczaj¹ce, natomiast niekorzystnym zjawiskiem, maj¹cym wp³yw na terminowoæ realizacji inwestycji by³o niepe³ne i nieregularne zasilanie WSZ  pe³ni¹cego
funkcjê inwestora  w rodki finansowe. Otrzymywane dotacje by³y za niskie w stosunku do potrzeb, w rezultacie inwestycje opóniono. Wartoæ kosztorysowa inwestycji, która wed³ug cen 1997 r. wynosi³a 106.182,2 tys. z³ wzros³a do 138.942,2
tys. z³ w 2000 r. Do dnia zakoñczenia kontroli zmiana wartoci nie zosta³a jeszcze zaakceptowana przez Ministra Zdrowia.
Z ustaleñ kontroli NIK wynika, ¿e WSZ nie posiada³ kompletnego projektu budowlanego. Wprawdzie zlecana sukcesywnie dokumentacja by³a w wiêkszoci opracowywana nieterminowo, to jednak nie naliczano kar umownych z tego
tytu³u. Odst¹pienie od naliczania kar umownych by³o naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 138 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych).
W 8 obiektach kubaturowych i 3 sieciowych, prace rozpoczêto bez pozwoleñ na budowê, co by³o naruszeniem art. 28
ustawy  Prawo budowlane. Zasadniczym powodem nie uzyskiwania pozwoleñ by³ brak kompletnej dokumentacji projektowo-technicznej, wymaganej do wydania pozwoleñ. Nie realizowano równie¿ obowi¹zku prowadzenia dzienników budowy, oddzielnie dla ka¿dego obiektu budowlanego. Natomiast w prowadzonych dziennikach nie zamieszczano adnotacji
o sporz¹dzanych protoko³ach odbioru.
Aktualizacja harmonogramów robót budowlano-monta¿owych i dostaw by³a dokonywana stosownie do przyznawanych rodków finansowych. Nie stwierdzono przypadków przerywania robót i koniecznoci zabezpieczenia budowy oraz
rezygnacji z najpilniejszych prac. Zmiany w harmonogramie nie zwiêksza³y kosztów. Zaawansowanie rzeczowe 9 obiektów realizowanych w 2001 r. wed³ug stanu na koniec grudnia 2000 r. wynosi³o od 20 do 90%, za ca³ej inwestycji  70%.
NIK zwróci³a uwagê, i¿ nie w pe³ni prawid³owo dokonywano zakupów wyposa¿enia. W 2000 r. umowy na zakup sprzêtu,
aparatury, urz¹dzeñ i wyposa¿enia dla pawilonu E nie by³y powi¹zane z zaawansowaniem prac i mo¿liwociami finansowymi. Zaawansowanie rzeczowe budowy pawilonu E oraz stan wiedzy o rodkach na 2000 r. w czasie organizowania
przetargów i zawierania umów na dostawy wyposa¿enia pawilonu (II pó³rocze 1999 r.) nie dawa³y dostatecznej podstawy
do podjêcia tych dzia³añ.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zaktualizowanie wartoci kosztorysowej inwestycji,
 podjêcie dzia³añ w celu zapewnienia rodków finansowych na dokoñczenie inwestycji,
 uporz¹dkowanie dokumentacji budowlanej.

'

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Realizacja zadañ
administracji rz¹dowej
w zakresie rybo³ówstwa
morskiego

Ocena wykonywania przez administracjê rz¹dow¹ zadañ wobec rybo³ówstwa ba³tyckiego i dalekomorskiego, w tym kszta³towania polityki Pañstwa wobec rybo³ówstwa i zaanga¿owania we wspó³pracê miêdzynarodow¹, w kontekcie korzystania z morskich stref ekonomicznych innych
pañstw i procesów integracyjnych
z Uni¹ Europejsk¹.

Kontrol¹ objêto; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Skarbu Pañstwa, Morski Instytut Rybacki
w Gdyni, Zachodniopomorski Urz¹d
Wojewódzki, Przedsiêbiorstwo Us³ug
Morskich Ship - Service w Szczecinie,
3 przedsiêbiorstwa po³owów dalekomorskich, 3 okrêgowe inspektoraty
rybo³ówstwa morskiego i 3 oddzia³y
PKN Orlen.

Do 1999 r. za nadzór nad rybo³ówstwem morskim odpowiada³ Minister Transportu
i Gospodarki Morskiej. Wyniki kontroli wskazuj¹, ¿e dzia³alnoæ MTiGM w tej sferze
nie doprowadzi³a do stworzenia warunków sprzyjaj¹cych dobremu funkcjonowaniu tej ga³êzi gospodarki, a zw³aszcza
podnoszeniu jej efektywnoci. Poprawy w tym zakresie nie przynios³o przejêcie od wrzenia 1999 r. nadzoru nad rybo³ówstwem morskim przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. D³ugotrwa³y proces przejmowania tych zadañ, poprzedzony
likwidacj¹ ju¿ w 1998 r. Departamentu Rybo³ówstwa Morskiego w MTiGM, spowodowa³ ograniczenie sprawnoci funkcjonowania organów administracji rybo³ówstwa morskiego zarówno na szczeblu centralnym jak i w terenie.
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej nie sformu³owa³ za³o¿eñ i celów polityki pañstwa dotycz¹cych rybo³ówstwa
morskiego. Nie doprowadzi³ tak¿e do wdro¿enia systemu ekonomiczno  finansowego dostosowanego do uwarunkowañ rybo³ówstwa morskiego. Podporz¹dkowanie tej bran¿y ogólnie obowi¹zuj¹cym zasadom opodatkowania i kredytowania uniemo¿liwia³o zgromadzenie rodków na modernizacjê przestarza³ej floty ³owczej i tym samym powodowa³o jej niekonkurencyjnoæ
wobec rybaków krajów UE. Trudnoci te w niewielkim tylko stopniu  i to w zasadzie jedynie w rybo³ówstwie ba³tyckim  ³agodzi³a pochodz¹ca z wczeniejszych lat mo¿liwoæ zakupu przez rybaków tañszego, bo bez akcyzy, paliwa oraz otrzymania
preferencyjnego kredytu na skup i przechowanie ryb morskich. Nic zatem dziwnego, ¿e w latach 1998  2000 utrzymywa³ siê
w rybo³ówstwie regres, po³owy spad³y o 27% - z 274 tys. ton do 199 tys. ton, przy czym w po³owach dalekomorskich - ze 167
tys. ton do 76 tys. ton. By³y to wyniki czterokrotnie ni¿sze od przypadaj¹cego na lata 70-te szczytu po³owowego.
W padzierniku 2000 r., z powodu z³ej sytuacji ekonomiczno  finansowej, w stan likwidacji postawione zosta³o jedno
z trzech przedsiêbiorstw po³owów dalekomorskich - Gryf w Szczecinie. Upad³oæ dosiêg³a je w marcu 2001 r. W konsekwencji, polska dalekomorska flota rybacka, dysponuj¹ca jeszcze w 1998 r. 32 trawlerami  przetwórniami skurczy³a siê
do 18 statków. Tymczasem, w Narodowym Programie Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej (NPPC), rybo³ówstwo okrelone zosta³o jako priorytetowa ga³¹ polskiej gospodarki. Komitet Integracji Europejskiej, w listopadzie 1999 r.,
zobowi¹za³ Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do opracowania Narodowej Strategii Rybo³ówstwa oraz planu strukturalnego dla rybo³ówstwa morskiego na lata 2000  2006. Dokument Polska polityka strukturalna w sektorze rybo³ówstwa na
lata 2000  2006 przyjêty zosta³ przez Radê Ministrów w kwietniu 2001 r.
Dokument ten przewiduje m.in. wspieranie przedsiêbiorstw po³owów dalekomorskich w staraniach o dostêp do ³owisk. Do tej pory efektywnoæ udzielanego zarówno przez MTiGM jak i MRiRW wsparcia w tej mierze by³a niedostateczna.
Po³owy mintaja prowadzone na Morzu Ochockim i Morzu Beringa od 1995 r. w strefie ekonomicznej Federacji Rosyjskiej,
w rezultacie niepe³nego zabezpieczenia w umowie interesów polskich armatorów, stawa³y siê coraz mniej op³acalne. Zapowied o zamkniêciu z 2002 r. tych ³owisk dla obcych bander stworzy³o realn¹ perspektywê braku mo¿liwoci znalezienia
zatrudnienia dla znacznej czêci posiadanej jeszcze przez nas floty ³owczej.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 dostosowanie systemu ekonomiczno  finansowego obowi¹zuj¹cego
w rybo³ówstwie morskim do uwarunkowañ funkcjonowania tej dziedziny gospodarki,

 zwiêkszenie efektywnoci pomocy
w³aciwych organów pañstwa w uzyskiwaniu przez przedsiêbiorstwa po³owów dalekomorskich dostêpu do ³owisk w strefach ekonomicznych innych
pañstw,
 uszczelnienie (w porozumieniu
z Ministrem Finansów i Ministrem Gospodarki) systemu sprzeda¿y rybakom

paliwa po cenach specjalnych, z zapewnieniem sta³ego poziomu korzyci z zakupu tego paliwa niezale¿nie od obowi¹zuj¹cych aktualnie zasad i form
naliczania podatku akcyzowego.
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ s³u¿b
weterynaryjnych
i administracji
samorz¹dowej
w zakresie
przeciwdzia³ania
i zwalczania wœcieklizny
w latach 1999-2000
oraz
w I kwartale 2001 roku

Ocena dzia³añ podejmowanych przez
Inspekcjê Weterynaryjn¹ i jednostki
samorz¹du terytorialnego w zakresie
zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu siê wcieklizny.

Kontrolê przeprowadzono w województwach: mazowieckim, warmiñsko-mazurskim, podlaskim i podkarpackim obejmuj¹c ni¹ 4 wojewódzkie
inspektoraty weterynarii, 10 powiatowych (miejskich) inspektoratów weterynarii oraz 10 urzêdów gmin.

Izba krytycznie oceni³a dzia³alnoæ s³u¿b weterynaryjnych i administracji publicznej
w zapobieganiu i zwalczaniu wcieklizny. Wprawdzie na wzrost wystêpowania tej
plagi wp³yw maj¹ tak¿e czynniki obiektywne (np. warunki atmosferyczne sprzyjaj¹ce wzrostowi populacji zwierz¹t dziko
¿yj¹cych oraz zmniejszenie liczby odstrzelonych lisów z powodu malej¹cego zapotrzebowania na ich skóry), jednak¿e
brak wytycznych Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie postêpowania w razie wyst¹pienia wcieklizny powodowa³ dowolnoæ dzia³añ s³u¿b weterynaryjnych i odwleka³ podjêcie niezbêdnych dzia³añ. Wytyczne te, mimo obowi¹zku wynikaj¹cego
z ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej,
G³ówny Lekarz Weterynarii okreli³ dopiero po 3 latach i 4 miesi¹cach od dnia wejcia w ¿ycie ustawy.
Zbyt d³ugi by³ tak¿e okres oczekiwania na wydanie przez wojewodów, na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, rozporz¹dzeñ w sprawie zwalczania wcieklizny, w których okrelany by³ teren zagro¿ony oraz jego oznakowanie. Na
przyk³ad, w województwie podlaskim rozporz¹dzenie z 29 wrzenia 2000 r., w którym objêto 7 ognisk choroby, wydane
zosta³o po up³ywie 42 dni od stwierdzenia pierwszego ogniska wcieklizny. Tymczasem dopiero z dat¹ wejcia w ¿ycie
rozporz¹dzeñ mo¿na podj¹æ legalne dzia³ania dla zwalczania wcieklizny, w tym dotycz¹ce oznakowania obszaru zapowietrzonego i powiadomienia ludnoci o niebezpieczeñstwie. Wiele do ¿yczenia pozostawia³o uruchamianie rodków finansowych na przeprowadzenie wiosennej akcji szczepienia (wyk³adania szczepionek) przeciwko wcieklinie lisów dziko
¿yj¹cych. rodki te przydzielano dopiero na prze³omie maja i czerwca, chocia¿ koniecznoæ szczepieñ wystêpowa³a ju¿
w kwietniu.
Wyniki kontroli ujawni³y, ¿e ani powiatowe inspektoraty weterynarii, ani jednostki samorz¹du terytorialnego, nie mia³y
rozeznania co do faktycznej liczby psów podlegaj¹cych obowi¹zkowemu szczepieniu przeciwko wcieklinie, co uniemo¿liwia³o egzekwowanie od posiadaczy psów obowi¹zku ich zaszczepienia. Gminy nie podejmowa³y tak¿e skutecznych
dzia³añ w celu ograniczania liczby zwierz¹t bezdomnych, poprzez zapewnienie im opieki. Sporód 89 gmin jedynie w 6
uchwa³¹ rady gminy uregulowane zosta³y zasady wy³apywania i dalsze postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami. Nie
egzekwowano od kó³ ³owieckich obowi¹zku dostarczania odstrzelonych lisów (8 sztuk na ka¿de 100 km2 ) do badañ
wykrywaj¹cych wciekliznê.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi dzia³añ zmierzaj¹cych do
nowelizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu i zwierz¹t rzenych i miêsa oraz o Inspekcji
Weterynaryjnej, w celu skrócenia okresu poprzedzaj¹cego wydawanie przez
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wojewodów rozporz¹dzeñ w sprawie
zwalczania wcieklizny zwierz¹t - poprzez ustalenie terminu, w jakim powinno byæ wydane,
 zwiêkszenie przez Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii nadzoru i kontroli nad realizacj¹ przez powiatowe
organy Inspekcji Weterynaryjnej obowi¹zku szczepienia psów przeciwko
wcieklinie,
 podjêcie przez gminne jednostki

samorz¹du terytorialnego dzia³añ w celu rozwi¹zania problemu bezdomnych
zwierz¹t, w tym zapewnienia im opieki,
 egzekwowanie przez wojewódzkich
i powiatowych lekarzy weterynarii od
kó³ ³owieckich obowi¹zku dostarczania
okrelonej liczby odstrzelonych lisów
z obszarów objêtych szczepieniami do
badañ kontrolnych, w kierunku wykrywania wcieklizny.

Tytu³ kontroli
Prawid³owoœæ dop³at
do leków
dla uprawnionych
w województwie
dolnoœl¹skim w latach
1999 – 2000 (I pó³rocze)

Cel

Zakres

Ocena prawid³owoci stosowania dop³at do leków dla osób uprawnionych,
gospodarowania refundowanymi
rodkami farmaceutycznymi i materia³ami medycznymi oraz skutecznoci
nadzoru i kontroli nad stosowaniem
dop³at.

Kontrol¹ objêto: Dolnol¹sk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych, Bran¿ow¹ Kasê
Chorych dla S³u¿b Mundurowych
Oddzia³ we Wroc³awiu, Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wroc³awiu, 5 wytwórni rodków farmaceutycznych, 3 hurtownie
leków i 17 aptek.

Wyniki kontroli wskaza³y na znacz¹cy wzrost kosztów refundacji cen leków i materia³ów medycznych. W 1999 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wyniós³ on 34,7%,
za za I pó³rocze 2000 r.  45% osi¹gaj¹c kwotê 173 310 tys. z³ za 6 miesiêcy. Przyczyn¹ tego wzrostu by³ nie tylko wy¿szy
poziom cen lekarstw i stawek VAT, ale tak¿e wyd³u¿ony czas rejestracji nowych leków krajowych i umieszczania ich na listach
refundacyjnych, co zmusza³o do ponoszenia kosztów zwrotów za dro¿sze leki zagraniczne. Na wzrost ten mia³o tak¿e wp³yw
niewprowadzenie na terenie województwa dolnol¹skiego Rejestru Us³ug Medycznych (RUM), co uniemo¿liwia³o kontrolowanie wystawiania recept na leki refundowane. By³o to dzia³anie w dwójnasób niegospodarne zwa¿ywszy na fakt, ¿e w latach
1996  1998 by³e województwa, wchodz¹ce obecnie w sk³ad woj. dolnol¹skiego, otrzyma³y z rezerwy celowej bud¿etu pañstwa dotacje w kwocie 15,7 mln z³ na realizacjê zadañ zwi¹zanych z wdra¿aniem RUM.
Badania NIK ujawni³y, ¿e wystawiane przez lekarzy recepty czêsto nie spe³nia³y wymogów formalnych okrelonych
w rozporz¹dzeniu MZiOS w sprawie recept lekarskich. Dane osobowe i adresy pacjentów czêsto by³y nieczytelne, apteki
realizowa³y tak¿e recepty bez podpisu lekarza b¹d jego piecz¹tki. Przypadki takie odnotowano w 9 skontrolowanych
aptekach ogólnodostêpnych. Za dzia³ania nielegalne NIK uznaje w szczególnoci wystawianie recept bezp³atnych osobom nieuprawnionym do takiego leczenia. Czêsto bez wiedzy pacjentów uprawnionych  konkretnie za inwalidów wojennych  lekarze wystawiali dla siebie lub osób trzecich bezp³atne recepty na leki drogie, zw³aszcza parafarmaceutyki.
Zjawisku temu z pewnoci¹ nie przeciwdzia³a³a okolicznoæ, ¿e obie skontrolowane przez NIK kasy chorych nie posiada³y
rzetelnego rozeznania w faktycznej liczbie osób, którym przys³ugiwa³y uprawnienia do bezp³atnych leków. Inn¹ konsekwencj¹
tego stanu rzeczy by³ brak mo¿liwoci racjonalnego planowania wydatków na refundacjê leków i materia³ów medycznych.
Z kolei wobec braku obowi¹zku zwrotu - w razie zgonu osoby uprawnionej - ksi¹¿eczek inwalidów wojennych (IBW), zawiadczaj¹cych o prawie do bezp³atnych leków, kasy chorych ponosi³y koszty wy³udzania bezp³atnych recept przez pacjentów nieuprawnionych. £¹czna kwota refundacji leków wypisanych na receptach obarczonych wadami wynios³a 71,4 tys. z³.
Na stan ten wp³yw bez w¹tpienia mia³o niew³aciwe i nieefektywne sprawowanie nadzoru przez obie skontrolowane
kasy chorych nad wystawianiem i realizowaniem recept. Niewielka by³a liczba aptek poddanych kontroli tych instytucji,
a zakwestionowana przez nie kwota refundacji leków stanowi³a znikom¹ czêæ wydatków na ten cel. W 1999 r. Dolnol¹ska Regionalna Kasa Chorych skontrolowa³a tylko 44 apteki (6,2%) ujawniaj¹c nienale¿nie pobran¹ kwotê 108,9 tys. z³ 
czyli 0,04% wartoci zrefundowanych leków. Bran¿owa Kasa Chorych skontrolowa³a 15 aptek, czyli 2,1%, nie przypisuj¹c
jakichkolwiek kwot do zwrotu.
Tak¿e Dolnol¹ski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wroc³awiu nie w pe³ni realizowa³ za³o¿ony
plan kontroli - w przypadku aptek zdo³ano zrealizowaæ 89,4% za³o¿eñ, hurtowni leków  10%, a wytwórni rodków farmaceutycznych i materia³ów medycznych  37%.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 pilne wdro¿enie systemu informatycznego, pozwalaj¹cego na zbieranie
informacji o lekarzach i ordynowanych
przez nich lekach,
 wprowadzenie procedury kontroli
prawid³owoci wystawiania i realizowa-

nia recept na refundowane leki obejmuj¹cej badanie i ocenê zgodnoci
dzia³añ w wystawianiu i realizowaniu
recept,
 uruchomienie na terenie województwa dolnol¹skiego Rejestru
Us³ug Medycznych i objêcie nim
w pierwszym rzêdzie wszystkich
osób uprawnionych do bezp³atnego
zaopatrzenia w leki,

 podjêcie skutecznych dzia³añ zapewniaj¹cych dotrzymywanie ustawowych terminów rejestracji leków oraz
zminimalizowanie okresu od zarejestrowania do umieszczenia na listach refundacyjnych.

'#

Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Efektywnoœæ
wykorzystania
nak³adów poniesionych
na oczyszczalnie
œcieków
w latach 1990-1999
na terenie
Dolnego Œl¹ska

Ocena efektów ekologicznych redukcji zanieczyszczeñ i wykorzystania
zdolnoci przepustowych komunalnych oczyszczalni cieków wybudowanych w latach 1990-1999.

Kontrolê przeprowadzono w 26 jednostkach na terenie województwa
dolnol¹skiego. Badaniami kontrolnymi objêto 13 urzêdów oraz 13 zarz¹dców lub administratorów 14 oczyszczalni cieków zlokalizowanych na
terenie tych gmin.

W koñcu 1999 r. w województwie dolnol¹skim czynnych by³o 325 oczyszczalni
cieków o ³¹cznej przepustowoci 1.242 tys. m3/dobê, w tym 188 oczyszczalni ko3
munalnych o przepustowoci 846 m /dobê. W latach 1996-1999 przekazano do u¿ytku 108 oczyszczalni o przepustowoci 314 tys. m3/dobê. Problemem okaza³a siê znaczna nadwy¿ka projektowanej zdolnoci przepustowej oczyszczalni
w stosunku do dop³ywaj¹cych do nich iloci cieków, gdy¿ wykorzystywano tylko 25,9% zdolnoci przepustowych, w tym
w przypadku oczyszczalni komunalnych - 19,7%. Skontrolowane gminy w latach 1996-1999 na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ciekowej wyda³y 80,5 mln z³, w tym na budowê kanalizacji  27,4 mln z³.
Niektóre gminy na budowê kanalizacji nie wyda³y ¿adnych rodków. Tylko dwie posiada³y opracowane programy
zrównowa¿onego rozwoju ochrony rodowiska i wchodz¹ce w ich sk³ad listy przedsiêwziêæ priorytetowych. Z 13 skontrolowanych gmin jedynie 10 wspar³o zadania ochrony wód rodkami z gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej w kwocie 2,8 mln z³. Niekiedy na rachunkach tych funduszy pozostawa³y niewykorzystane rodki, mimo niezaspokojonych potrzeb inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ciekowej (niski stopieñ skanalizowania gminy, niedokoñczone inwestycje, niewykorzystane zdolnoci przepustowe oddanych do eksploatacji oczyszczalni cieków). W 7 z 14
badanych oczyszczalni cieków ujawniono zaniedbania przy przejmowaniu ich do eksploatacji (np. bez wymaganych
pozwoleñ wodno-prawnych). Stwierdzono znaczne zaniedbania stanu technicznego i eksploatacji 11 skontrolowanych
oczyszczalni. W niewystarczaj¹cym zakresie gminy podejmowa³y dzia³ania zmierzaj¹ce do rozbudowy sieci kanalizacyjnych i rozszerzenia za³o¿onych obszarów obs³ugi  np. w drodze pod³¹czenia do oczyszczalni s¹siednich gmin. Inicjatywy
tego rodzaju odnotowano w 4 jednostkach.
Nie wszystkie skontrolowane podmioty zajmuj¹ce siê egzekucj¹ op³at za wodê i cieki podejmowa³y terminowe i skuteczne dzia³ania w celu ich windykacji. Kontrola wykaza³a, ¿e 4 podmioty przekazywa³y nierzetelne dane o wielkoci poboru wody lub nieprawid³owo rozlicza³y straty wody w sieci, w konsekwencji zani¿one op³aty za cieki wynios³y 77,4 tys. z³.
W 9 podmiotach wyst¹pi³y przypadki nieterminowego regulowania nale¿noci za pobór wody i odprowadzanie cieków.
Nie rodzi³o to jednak dla nich negatywnych skutków, gdy¿ zak³adom nie naliczano odsetek ustawowych za zw³okê albo
wyjednywa³y one u wojewody decyzje o roz³o¿eniu nale¿noci na raty, przesuniêciu terminów p³atnoci b¹d umorzeniu
nale¿noci na rzecz funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Z mo¿liwoci takiej skorzysta³o w ró¿nym stopniu
7 podmiotów, uzyskuj¹c z tego tytu³u korzyci w kwocie nie mniejszej ni¿ 120,4 tys. z³, chocia¿ brak by³o podstawy prawnej
do wydawania takich decyzji.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych nowo wybudowanych
oczyszczalni cieków m.in. przez rozbudowê w gminie sieci kanalizacyj-
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nych, zwiêkszenie dowozu cieków do
oczyszczalni, a tak¿e wspóln¹ z innymi gminami realizacjê przedsiêwziêæ
kanalizacyjnych, co umo¿liwi³oby doprowadzenie do oczyszczalni dodatkowych iloci cieków,
 naliczanie i egzekwowanie ka¿dorazowo odsetek za zw³okê przy nietermi-

nowym regulowaniu nale¿noci za
szczególne korzystanie z wód,
 odst¹pienie wojewody dolnol¹skiego od udzielania zwolnieñ i ulg
w op³atach za pobór wód i odprowadzanie cieków w szerszym zakresie ni¿
przewiduje to Prawo wodne (art.56c).

Tytu³ kontroli
Funkcjonowanie stra¿y
gminnych (miejskich)

Cel

Zakres

Ocena realizacji zadañ stra¿y gminnych (miejskich) wynikaj¹cych z ustawy o stra¿ach gminnych, zgodnoci
wykonywanych przez stra¿ników
czynnoci administracyjno-porz¹dkowych z posiadanymi kompetencjami,
dokumentowania podejmowanych
dzia³añ oraz zapobiegania zagro¿eniom ³adu i porz¹dku publicznego.

Kontrol¹ objêto ³¹cznie 50 jednostek,
badaj¹c funkcjonowanie 31 stra¿y
gminnych (miejskich) i nadzoruj¹cych
je zarz¹dów gmin oraz Komendê
G³ówn¹ Policji i 5 komend wojewódzkich.

Ustalono, ¿e wszystkie objête kontrol¹ jednostki stra¿y wykonywa³y zadania zwi¹zane z ochron¹ porz¹dku publicznego, jednak ich zakres i osi¹gane efekty by³y
zró¿nicowane. Zale¿a³y one od systemu organizacji s³u¿by, zadañ wyznaczanych przez organy gminy, sposobu wspó³pracy z Policj¹, nadzoru nad funkcjonowaniem stra¿y sprawowanego przez zarz¹dy gmin, wyszkolenia i dowiadczenia stra¿ników oraz wyposa¿enia w rodki techniczne. Jak wykaza³y badania, pozytywne efekty w swojej dzia³alnoci osi¹ga³y
tylko wiêksze, dobrze zorganizowane i wyposa¿one jednostki, zatrudniaj¹ce powy¿ej 30 stra¿ników o odpowiednich kwalifikacjach. Stra¿e takie z powodzeniem zwalcza³y wykroczenia w ruchu drogowym, wp³ywa³y na poprawê stanu porz¹dku
publicznego interweniuj¹c w przypadkach jego zak³ócenia, bra³y udzia³ w usuwaniu wszelkich miejscowych zagro¿eñ,
wspólnie z Policj¹ prowadzi³y dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie przestêpstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom
kryminogennym.
Obok wymienionych, pozytywnych efektów dzia³alnoci stra¿y, kontrola wykaza³a równie¿ liczne uchybienia i nieprawid³owoci w funkcjonowaniu stra¿y, a tak¿e w sprawowanym nad nimi nadzorze. Stwierdzono m.in., ¿e 11 jednostek
stra¿y zatrudnia³o stra¿ników bez wymaganego co najmniej redniego wykszta³cenia, 15 komend nie posiada³o uregulowanych aktami wewnêtrznymi zasad dokumentowania czynnoci s³u¿bowych, obiegu dokumentów wewnêtrznych oraz
ewidencji zg³oszeñ o zdarzeniach, niektóre jednostki wyposa¿one by³y w niedopuszczone do stosowania w stra¿ach rodki przymusu bezporedniego: 12 jednostek w pa³ki zwyk³e, 4 w paralizatory elektryczne, 3 w broñ gazow¹ oraz 1 w broñ
pneumatyczn¹, w 13 przypadkach prezydenci lub burmistrzowie miast nie zawarli formalnych porozumieñ z w³aciwymi
komendantami Policji w sprawie formy i sposobu wspó³pracy, za 25 sporód 31 objêtych kontrol¹ stra¿y nie wykonywa³o
obowi¹zku comiesiêcznego rozliczenia siê z otrzymanych bloczków mandatowych. Jednoczenie ustalono, ¿e wojewodowie nie egzekwowali od stra¿y wywi¹zywania siê z tej powinnoci.
W 18 komendach stwierdzono powa¿ne b³êdy w postêpowaniach mandatowych. W 16 sporód nich stra¿nicy bezpodstawnie uchylili 246 prawid³owo na³o¿onych mandatów kredytowanych, co w niektórych przypadkach, w ocenie Najwy¿szej
Izby Kontroli, budzi³o uzasadnione podejrzenie korupcji. W 17 jednostkach stra¿nicy nie przekazywali na bie¿¹co urzêdom
gmin grzywien na³o¿onych w formie mandatów karnych gotówkowych, za w 23 jednostkach prowadz¹cych windykacjê grzywien z mandatów karnych kredytowanych stwierdzono m.in. nieprawid³owoci w wystawianiu tytu³ów wykonawczych. W ich
wyniku w 2 urzêdach miejskich znaczna czêæ zaleg³oci z tytu³u na³o¿onych grzywien uleg³a przedawnieniu.
W badanym okresie, obejmuj¹cym lata 1998, 1999 oraz I po³owê 2000 r., nadzór nad dzia³alnoci¹ stra¿y, tak ze strony
zarz¹dów gmin, jak i w³aciwych terytorialnie komendantów wojewódzkich Policji, w ocenie NIK, by³ niewystarczaj¹cy.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 podjêcie przez Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji inicjatywy
ustawodawczej zmierzaj¹cej do nowelizacji ustawy o stra¿ach gminnych,
poprzez zawarcie w niej delegacji ustawowej dla Ministra SWiA do uregulo-

wania zasad dokumentowania dzia³alnoci stra¿y oraz sprawozdawczoci,
okrelenie zasad oceny zdolnoci fizycznej i psychicznej do s³u¿by w stra¿ach oraz trybu orzekania o tej zdolnoci, dostosowanie przepisów reguluj¹cych w stra¿ach stosowanie rodków przymusu bezporedniego do
ustawy o Policji oraz ustawy o broni
i amunicji,

 wyegzekwowanie od wojewodów
obowi¹zku rozliczania stra¿y gminnych
z bloczków mandatowych,
 zapewnienie przez Komendanta
G³ównego Policji systematycznego
i skutecznego fachowego nadzoru nad
dzia³alnoci¹ stra¿y gminnych (miejskich).
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Tytu³ kontroli

Cel

Zakres

Dzia³alnoœæ organów
administracji publicznej
w zakresie za³atwiania
spraw zwi¹zanych
z budow¹ stawów
rybnych w latach
1999-2001 (I pó³rocze)

Zbadanie i ocena, czy organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej
prawid³owo za³atwiaj¹ sprawy zwi¹zane z budow¹ stawów rybnych oraz
czy nie dochodzi³o do bezkoncesyjnego wydobywania kopalin pospolitych, pod pretekstem budowy takich
stawów.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ 16 podmiotów m.in. Dolnol¹skiego Urzêdu
Wojewódzkiego we Wroc³awiu, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego, 6 starostw powiatowych, 6 powiatowych inspektoratów
nadzoru budowlanego.

Z ustaleñ kontroli wynika, ¿e w 5 sporód 6 kontrolowanych starostw powiatowych,
pod pretekstem budowy stawów rybnych, nielegalnie wydobywano kopaliny  bez
ponoszenia stosownych op³at, wymaganych przy koncesjonowanej eksploatacji kopalin i naliczanych od iloci pozyskanego surowca. Szacunkowa wielkoæ wydobytego w ten sposób kruszywa budowlanego i piasku wynios³a ok. 783,1 tys. ton,
za wartoæ sprzeda¿y tych surowców - 1.717,8 tys. z³. Jak ustali³a NIK, postêpowanie takie doprowadzi³o do uszczupleñ
w dochodach bud¿etów samorz¹dowych i pañstwowych funduszy celowych w ³¹cznej kwocie 133,2 tys. z³. Dzia³alnoæ
taka by³a mo¿liwa, gdy¿ sprzyja³a jej bierna b¹d zachowawcza postawa organów administracji geologicznej i nadzoru
górniczego szczebla wojewódzkiego i powiatowego. ¯adne z badanych starostw nie mia³o pe³nego rozeznania o planowanych i realizowanych inwestycjach, albowiem nie egzekwowa³y od inwestorów zg³oszeñ rozpoczêcia i zakoñczenia
budowy stawów rybnych i przyst¹pienia do ich u¿ytkowania. Starostwie nie wnosili te¿ o przeprowadzenie przez nadzór
budowlany kontroli terenowych stawów, w rezultacie dochodzi³o do budowy stawów w warunkach samowoli budowlanej.
We wszystkich skontrolowanych starostwach ujawniono 19 przypadków takiej samowoli (na 96 inwestycji).
Piêæ starostw dopuci³o do budowy stawów rybnych (o ³¹cznej powierzchni ok. 63 ha) w miejscach do tego nieprzydatnych  na wzniesieniach, na wododziale lub w pozbawionych wystarczaj¹cych mo¿liwoci zasilania w wodê, co praktycznie uniemo¿liwia³o hodowlê ryb. Sytuacje takie by³y mo¿liwe, gdy¿ starostwa bez zastrze¿eñ przyjmowa³y zg³oszenia
nie spe³niaj¹ce wymogów Prawa budowlanego: nie ¿¹da³y okrelenia zakresu robót, szkiców precyzuj¹cych wymiary
stawów, nie kwestionowa³y lokalizacji stawów w miejscach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inne cele.
Oprócz niew³aciwego wywi¹zywania siê z obowi¹zków s³u¿b architektoniczno-budowlanych, geologicznych i nadzoru budowlanego, niedostateczne by³o ich przygotowanie organizacyjne. W jednostkach tych zatrudniano m.in. osoby nie
posiadaj¹ce wymaganych kwalifikacji (wykszta³cenia i stosownych uprawnieñ), przy czym pracownikom tym nie zapewniono mo¿liwoci odbywania specjalistycznych szkoleñ. NIK negatywnie oceni³a te¿ nadzór nad realizacj¹ inwestycji.
Badane jednostki nie przeprowadza³y planowych kontroli budowy stawów, a ogranicza³y siê jedynie do incydentalnych.
Niewykonywanie kontroli przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego spowodowane by³o niedostatkami kadrowymi oraz niewystarczaj¹cymi rodkami transportowymi i finansowymi. Otrzymywane z bud¿etu pañstwa rodki finansowe na funkcjonowanie inspektoratów wystarcza³y w zasadzie na pokrycie wynagrodzeñ osobowych.
Zdaniem NIK, w dzia³alnoci badanych organów administracji publicznej odpowiedzialnych za za³atwianie spraw zwi¹zanych z budow¹ stawów rybnych dopatrzyæ siê mo¿na mechanizmów korupcjogennych. Zaliczyæ mo¿na do nich m.in. zbyt du¿¹
koncentracjê uprawnieñ decyzyjnych i nadzorczych skupionych w jednych rêkach, mo¿liwoæ dokonywania przez pracowników starostw swobodnej oceny zg³oszeñ inwestorów oraz uznawania deklarowanych inwestycji za stawy rybne.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 rozwa¿enie przez Radê Ministrów
nowelizacji ustaw Prawo budowlane i o
zagospodarowaniu przestrzennym,
poprzez na³o¿enie przy realizacji urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych (stawów rybnych) obowi¹zku przedk³ada-
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nia do zg³oszenia wykonywania takich
robót dodatkowo decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
pozwalaj¹cych bardziej szczegó³owo
scharakteryzowaæ planowan¹ inwestycjê, lub nawet obowi¹zku uzyskania
pozwolenia na budowê stawów rybnych.

Tytu³ kontroli
Dzia³alnoœæ towarzystw
budownictwa
spo³ecznego

Cel

Zakres

Ocena wywi¹zywania siê towarzystw
budownictwa spo³ecznego z ich podstawowego zadania, jakim jest budowa domów mieszkalnych i wynajem
lokali osobom o niskich dochodach.

Kontrol¹ objêto dzia³alnoæ 30 towarzystw (ok. 12% wszystkich TBS), 6
gmin oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W ocenie NIK, funkcjonowanie TBS przyczyni³o siê w pewnym stopniu do z³agodzenia niedostatku mieszkañ. Z ustaleñ kontroli wynika jednak, ¿e towarzystwa rolê
okrelon¹ dla nich w za³o¿eniach polityki mieszkaniowej pañstwa spe³nia³y tylko czêciowo. Mieszkania na wynajem budowane przez znaczn¹ liczbê towarzystw nie by³y dostêpne dla osób o niskich dochodach.
Podstawowym ród³em finansowania budownictwa spo³ecznego by³ kredyt ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jego udzia³ w finansowaniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, oddanych do u¿ytku przez kontrolowane TBS w okresie
do 30 czerwca 2000 r., wyniós³ 64,6%. NIK oceni³a pozytywnie sposób zorganizowania przez BGK procesu kredytowania TBS,
jak równie¿ dzia³ania Banku podjête w celu wypromowania budownictwa spo³ecznego. Jednak w drugim pó³roczu 2000 r.,
wskutek wzrostu popytu na kredyty i za niskiej w stosunku do potrzeb kwoty rodków przeznaczonych na ten cel w ustawie
bud¿etowej, wyst¹pi³  wed³ug stanu na 1 padziernika 2000 r.  niedobór rodków Funduszu w kwocie ponad 260 mln z³.
Wobec niedostatku w³asnych rodków finansowych  10 TBS, zgodnie z art. 29 ustawy o p.b.m., pokrywa³o czêæ
kosztów inwestycji rodkami uzyskanymi z wp³at partycypacyjnych. Jednak 6 z nich uzale¿nia³o zawarcie umów najmu od
wniesienia  przed rozpoczêciem realizacji budynków  wp³at partycypacyjnych w wysokoci do 20% kosztów budowy
mieszkania. Z naboru wykluczano kandydatów, których nie staæ by³o na taki wydatek lub którzy nie zdo³ali zapewniæ sobie
partycypacji osób trzecich. Do dzia³añ tego rodzaju nie uprawnia³y towarzystw przepisy ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego.
Dodatkowym ród³em finansowania inwestycji mieszkaniowych w 16 TBS by³y wnoszone przez najemców kaucje.
Mimo i¿ TBS mog³y ustanawiaæ obowi¹zek wp³acenia kaucji dopiero w umowach najmu, a wiêc gdy istnia³ ju¿ przedmiot
najmu, 12 towarzystw pobiera³o je  na podstawie umów przedwstêpnych  z wyprzedzeniem siêgaj¹cym w niektórych
przypadkach nawet 20 miesiêcy.
Nielegalne  w ocenie NIK, bo nie wynikaj¹ce z kryteriów okrelonych ustaw¹ o p.b.m.  by³o przyznanie regulaminem jednego z TBS pierwszeñstwa w przydziale mieszkañ osobom zaliczonym do kadry niezbêdnej jednostkom pañstwowym i samorz¹dowym, które zwolniono z wymogu spe³niania podstawowych kryteriów zawartych w art. 30 ustawy.
Tak samo ocenione zosta³o przyjêcie w innym TBS zasady, i¿ przy kwalifikowaniu wnioskodawców uwzglêdniaæ nale¿y
bli¿ej nie sprecyzowane szczególne wzglêdy spo³eczne .
Znaczn¹ liczbê mieszkañ przydzielono bez sprawdzania zawartych we wnioskach danych o wysokoci dochodów
i nieposiadaniu tytu³u prawnego do innego lokalu w danej miejscowoci, tj. bez upewnienia siê, czy kandydaci spe³niaj¹
ustawowe kryteria uprawniaj¹ce do wynajmu mieszkañ w TBS.
Czêæ towarzystw objêtych ewidencj¹ UMiRM nie realizowa³a ustawowych zadañ. Trzy towarzystwa objête kontrol¹
oraz 11, od których uzyskano informacje, nie budowa³y mieszkañ na wynajem. Osiem sporód nich nie podjê³o jakiejkolwiek dzia³alnoci, dwa administrowa³y zasobami mieszkaniowymi gmin, za cztery budowa³y mieszkania na sprzeda¿
(faktycznie by³y wiêc developerami).
Wystêpowaniu nieprawid³owoci w dzia³alnoci towarzystw powinno zapobiec  w ocenie Izby  sprawowanie skuteczniejszego nadzoru nad prac¹ poszczególnych s³u¿b przez ich zarz¹dy i rady nadzorcze oraz  zw³aszcza w odniesieniu do TBS bêd¹cych jednoosobowymi spó³kami gmin  zwiêkszenie oddzia³ywania w³adz samorz¹dowych na sposób ich
funkcjonowania.

Synteza

Wa¿niejsze wnioski
 zasilanie Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego rodkami w wysokoci adekwatnej do prawid³owo udoku-

mentowanych zapotrzebowañ na kredyty przeznaczone na budownictwo
spo³eczne,
 podjêcie dzia³añ w celu znowelizowania ustawy o p.b.m., m.in. w zakresie dopuszczenia mo¿liwoci sprawowania przez TBS zarz¹du budynkami

u¿ytkowymi nie stanowi¹cymi ich w³asnoci oraz wprowadzenia obowi¹zku
przedk³adania prezesowi UMiRM raz do
roku informacji o rodzaju i zakresie
prowadzonej dzia³alnoci.
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Tytu³ kontroli



Cel

Zakres

Zestawienie
kontroli
doranych
prowadzonych
w 2001 r.

Za³¹cznik nr 4
do Sprawozdania
z dzia³alnoci
Najwy¿szej Izby Kontroli



Zestawienie kontroli doranych
przeprowadzonych w 2001 r.
Lp.
1.

Jednostka
organizacyjna* Kontrola
3.
4.

Tytu³ kontroli
2.

1

Dzia³alnoæ Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej
w zakresie nadzoru nad pracami zwi¹zanymi z budow¹ kompleksowego
systemu informatycznego w ZUS

2

Dzia³alnoæ Pe³nomocnika Rz¹du do Spraw Reformy Zabezpieczenia
Spo³ecznego w zakresie inicjowania i koordynowania prac
nad przygotowaniem i wdro¿eniem reformy
systemu zabezpieczenia spo³ecznego

3

DAiIE

Uwagi
5.

w³asna
(inna)

DAiIE

w³asna
(inna)

Wykorzystanie rodków pomocowych z funduszu CPF

DAiIE

w³asna (rozpoznawcza)

4

Wewnêtrzna kontrola finansowa rodków z Unii Europejskiej

DAiIE

w³asna (rozpoznawcza)

5

Gospodarka bud¿etowa i inwestycyjna wybranych placówek zagranicznych

DAiIE

w³asna (rozpoznawcza)

6

Terminowoæ za³atwiania spraw przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w tym równie¿ terminowoæ za³atwiania skarg

DAiIE

w³asna
(skargowa)

7

Porz¹dkowanie sytuacji prawnej i ewidencji finansowo-ksiêgowej
nieruchomoci Ministerstwa Spraw Zagranicznych

DAiIE

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

8

Dokonywanie zwrotów podatku od towarów i us³ug

DBP

w³asna
(dorana koordynowana)

9

Stosowanie uznaniowych ulg podatkowych oraz prawid³owoæ
zabezpieczania i egzekucji zaleg³oci podatkowych przez urzêdy skarbowe

DBP

10

Finansowanie sprawdzianów i egzaminów próbnych
w roku szkolnym 2001/2002

11

Organizacja i finansowanie w latach 1999-2000 zlecania
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przedsiêwziêæ edukacyjnych
w ramach sytemu przyznawania tzw. grantów

12

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

DENiK

w³asna
(inna)

DENiK

w³asna
(rozpoznawcza)

Finansowanie ze rodków bud¿etowych szkó³ niepublicznych
dla dzieci i m³odzie¿y

DENiK

w³asna
(rozpoznawcza)

13

Odp³atnoæ za studia w pañstwowych szko³ach wy¿szych

DENiK w³asna (rozpoznawcza)

14

Wydatkowanie rodków bud¿etowych
na dofinansowanie projektów badawczych podejmowanych
i finansowanych na wniosek organów administracji rz¹dowej

DENiK

15

Odp³atnoæ za studia w pañstwowych szko³ach artystycznych

DENiK w³asna (rozpoznawcza)

16

Gospodarowanie maj¹tkiem w Przedsiêbiorstwie Pañstwowym
Pracownie Konserwacji Zabytków w Warszawie

DENiK

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

17

Sprawowanie przez Komisjê Papierów Wartociowych
i Gie³d nadzoru nad dzia³alnoci¹ uczestników
publicznego obrotu papierami wartociowymi w 2000 r.

DFiB

w³asna
(rozpoznawcza)

18

Funkcjonowanie systemu egzekwowania ubezpieczeñ obowi¹zkowych

DFiB

w³asna (rozpoznawcza)

19

Inwestycje kapita³owe Banku Gospodarki ¯ywnociowej S.A.
oraz wdra¿ania przez ten Bank przepisów ustawy o funkcjonowaniu
banków spó³dzielczych, ich zrzeszania siê i bankach zrzeszaj¹cych

DFiB

w³asna
(rozpoznawcza)

20

Funkcjonowanie wydzia³ów ekonomiczno-handlowych
ambasad i konsulatów RP za granic¹

DG

w³asna
(inna)

21

Prawid³owoæ wydawania pozwoleñ na budowê oraz u¿ytkowanie
obiektów budowlanych w latach 1999 i 2000

DG

w³asna
(rozpoznawcza)

22

Funkcjonowanie rynków energii cieplnej

DG

w³asna (rozpoznawcza)

23

Realizacja zadañ w zakresie
kierunków organizacji importu gazu do Polski

DG

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

24

Wydatkowanie w 2000 r. rodków finansowych na akcjê reklamow¹
i promocyjn¹ przez PKN Orlen S.A.

DG

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

25

Regulacja obrotu z zagranic¹ towarami rolno-spo¿ywczymi
i wyrobami przemys³u lekkiego

DG

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

*/

w³asna
(rozpoznawcza)

Pe³na nazwa jednostek organizacyjnych podana zosta³a na koñcu Zestawienia

1.

2.

26

Funkcjonowanie wiêziennictwa w latach 1999-2000

27

Realizacja inwestycji pod nazw¹ Usuniêcie zanieczyszczeñ po wojskach
niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagra¿aj¹cych ujêciu wody
pitnej i ¿eglownoci toru wodnego Szczecin-winoujcie
BASEN PORTOWY MULNIK

3.

4.

DKD

w³asna
(dorana koordynowana)

DKD

w³asna
(inna)

28

Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych
w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych w latach 1999-I pó³rocze 2000,
szczególnie w zakresie udzielania zamówieñ z wolnej rêki

DKD

w³asna
(inna)

29

Prawid³owoæ przyznawania zawodowych tytu³ów kwalifikacyjnych
robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodzie przez pañstwowe
komisje egzaminacyjne Kuratorów Owiaty w latach 1998-2000

DKD

w³asna
(inna)

30

Prywatyzacja Domów Towarowych Centrum S.A. w aspekcie
ponownej analizy prawnej i wyceny wartoci maj¹tku Skarbu Pañstwa
wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca 1997 r.

DKD

w³asna
(inna)

31

Prawid³owoæ wydatkowania rodków publicznych na opracowanie wzoru
i druk nowych dowodów osobistych

DKD

w³asna
(inna)

5.

32

Gospodarowanie mieniem komunalnym w Urzêdzie Gminy Mielno w 2000 r.

DKD

w³asna (inna)

33

Gospodarka finansowa Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Jaros³awiu w latach 1998-2000

DKD

w³asna
(inna)

34

Gospodarowanie mieniem Powiatu Szczecineckiego
w latach 1999-2001 (III kwarta³)

DKD

w³asna
(inna)

35

Prawid³owoæ przebiegu procesu prywatyzacji bezporedniej
Przedsiêbiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM
w Zielonej Górze

DKD

w³asna
(inna)

36

Prawid³owoæ wykorzystania rodków bud¿etowych na zadania
w zakresie przeciwdzia³ania alkoholizmowi przez Urz¹d Miasta Koszalina

DKD

w³asna
(inna)

37

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe w s³u¿bie zdrowia

DKD

w³asna (rozpoznawcza)

38

Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla osób niepe³nosprawnych
ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych

DKD

w³asna
(skargowa)

39

Prawid³owoæ gospodarowania rodkami finansowymi
w Gminie Ustrzyki Dolne oraz w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego w latach 1994-2000

DKD

w³asna
(skargowa)

40

Wykorzystanie dotacji celowej i realizacji zamówieñ publicznych
przez Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

41

Prawid³owoæ nadzoru Ministra Skarbu Pañstwa
nad dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ Zak³adów W³ókien Chemicznych Wistom
w Tomaszowie Mazowieckim - jednoosobowej Spó³ki Skarbu Pañstwa
w latach 1994-1996 oraz spó³ki akcyjnej w latach 1997-1999

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a
w zwi¹zku
z pismem
Marsza³ek Senatu

42

Sprzeda¿ akcji Polskich Zak³adów Zbo¿owych Brzeg S.A.
z siedzib¹ w Brzegu
przez Agencjê Prywatyzacji

DKD

w³asna
(skargowa)

43

Kontrola wybranych zamówieñ publicznych realizowanych
przez Ministerstwo Sprawiedliwoci

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem Ministra
Sprawiedliwoci

44

Przekszta³cenia organizacyjno-w³asnociowe i funkcjonowanie
spó³ki z o.o. S³u¿ewiec - Tory Wycigów Konnych w Warszawie
w latach 1998-2001

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

45

Prawid³owoæ wykorzystania przez Wielkopolsk¹ Kasê Chorych w Poznaniu
rodków finansowych z bud¿etu pañstwa przyznanych kasie
na zakupy inwestycyjne, w tym g³ównie na zakup budynków i gruntów
przeznaczonych na siedzibê kasy

DKD

w³asna
(skargowa)

46

Gospodarowanie rodkami publicznymi przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi w 2000 r.

DKD

w³asna
(skargowa)

47

Prawid³owoæ dzia³añ interwencyjnych ARR w zakresie zakupu
i sprzeda¿y pó³tusz wieprzowych na eksport przez PHU PROFIT S.C.
w Kartuzach w latach 1999-2000

DKD

w³asna
(skargowa)

!

1.

2.

3.

4.

5.

48

Prawid³owoæ dzia³alnoci Urzêdu Skarbowego Wroc³aw-Krzyki
oraz nadzoru sprawowanego przez Izbê Skarbow¹ we Wroc³awiu

DKD

w³asna
(skargowa)

49

Prawid³owoæ gospodarowania sk³adnikami maj¹tkowymi i rodkami
finansowymi przez Zarz¹d Spó³ki Polska ¯egluga Ba³tycka S.A. w Ko³obrzegu

DKD

w³asna
(skargowa)

50

Nadzór i prywatyzacja przedsiêbiorstw,
dla których organem za³o¿ycielskim by³ Wojewoda l¹ski

DKD

w³asna
(skargowa)

51

Prawid³owoæ realizacji wybranych zadañ w³asnych w Gminie Kamieñsk
w latach 1998-2001

DKD

w³asna
(skargowa)

52

Prawid³owoæ wykorzystania dotacji bud¿etowych
przez Dom Pomocy Spo³ecznej w Bia³ogardzie

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

53

Wybrane zagadnienia gospodarowania mieniem komunalnym
w gminie Rabka-Zdrój w latach 1995-2000

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

54

Funkcjonowanie Fabryki Wyrobów Frotowych i Kocowych
ZWOLTEX S.A. w Zduñskiej Woli

DKD

w³asna
(skargowa)

55

II etap budowy Szpitala Miejskiego w Radomsku

DKD

w³asna
(skargowa)

56

Dzia³ania Koszaliñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
w zakresie przygotowania do realizacji inwestycji budownictwa
mieszkaniowego oraz prawid³owoæ postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiocie wyboru wykonawcy

DKD

w³asna
(skargowa)

57

Prawid³owoæ gospodarowania mieniem
Pañstwowej Instytucji Filmowej MAX-FILM w Warszawie

DKD

w³asna
(skargowa)

58

Sprzeda¿ przez Gminê Lêbork nieruchomoci przeznaczonych na budowê
obiektów handlowych oraz realizacja inwestycji gminnych
w latach 1999-2000

DKD

w³asna
(skargowa)

59

Prawid³owoæ gospodarki nieruchomociami
w Gminie Centrum w Warszawie

DKD

w³asna
(skargowa)

60

Prawid³owoæ gospodarowania mieniem Skarbu Pañstwa
przez Agencjê Mienia Wojskowego Oddzia³ Terenowy w Szczecinie

61

Wykorzystanie rodków bud¿etowych przeznaczonych na budowê
Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno - Spo¿ywczego S.A.
RENK w Gdañsku

62

Funkcjonowanie placówki opiekuñczo  wychowawczej w £om¿y
pod k¹tem zgodnoci z przepisami ustawy o pomocy spo³ecznej
i zasadami okrelonymi w obowi¹zuj¹cych standardach us³ug
oraz wychowania i opieki

63

Gospodarowanie mieniem komunalnym przez Radê
i Zarz¹d Miasta Ko³obrzeg

64

Prawid³owoæ obsadzania kierowniczych stanowisk szpitalnych
przez Zarz¹d Powiatu w Bielsku Podlaskim oraz zlecenia odp³atnych
us³ug ortopedycznych spó³ce z o.o. Specjalistyczna Opieka Medyczna
przez szpital w Bielsku Podlaskim

65

Organizacja i dzia³anie lekarzy orzeczników w Oddzia³ach Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych w latach 2000 - II kwarta³ 2001 przy ustalaniu
prawa do wiadczeñ w zwi¹zku z pobytem na przymusowym zes³aniu
lub deportacj¹ do ZSRR

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

DKD

w³asna
(skargowa)

DKD

w³asna
(skargowa)

DKD

w³asna
(skargowa)

DKD

w zwi¹zku
z pismem pos³a

66

Prywatyzacja Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie

DKD

w³asna (skargowa)

67

Wykorzystanie celowej dotacji bud¿etowej w 2001 r. na realizacjê programu
Pracownia komputerowa w ka¿dym gimnazjum
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

DKD

w³asna
(skargowa)

68

Prawid³owoæ realizacji wybranych zadañ w³asnych
w Gminie Jastrzêbie Zdrój w latach 1998-2001

DKD

w³asna
(skargowa)

69

Wykonywanie obowi¹zków nadzoru nad Zak³adami Przemys³u Dziewiarskiego
COTEX w P³ocku przez organ za³o¿ycielski

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

70

Prawid³owoæ dzia³añ Zarz¹du Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
w zakresie gospodarowania terenu pod wysypisko odpadów
i supermarkety w latach 1997 - I pó³rocze 2001

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

71

Realizacja gospodarki finansowej w Gminie Uzdrowiskowej Krynica
woj. ma³opolskie na tle wykonywania wybranych zadañ w³asnych
w latach 1999 - I pó³rocze 2001

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

"

1.

2.

72

Funkcjonowanie Szpitala Samorz¹dowego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w latach 2000 - trzy kwarta³y 2001
oraz nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawowany
przez Starostê Powiatu w Rawie Mazowieckiej

73

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki
Zdrowotnej w wieciu n/Wis³¹ w okresie 1999 - I pó³rocze 2001

74

Gospodarowanie rodkami finansowymi w Gminie Izbica
w okresie 2000 r.  wrzesieñ 2001 r.

75

Realizacja wniosku pokontrolnego dotycz¹cego prawid³owoci
wykorzystania rodków bud¿etowych przeznaczonych na rozwój
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego
przez Suwalskie Zak³ady Drobiarskie spó³ka z o.o.

76

3.

4.

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem senatora

DKD

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

DKD
DKD

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

Pobieranie nale¿nych Muzeum Narodowemu w Krakowie
przychodów od Fundacji Kyoto-Kraków

DKD

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

77

Realizacja inwestycji budowy zbiornika wodnego Kozielno
na Nysie K³odzkiej

DO

w³asna
(inna)

78

Ochrona przed ha³asem na obszarach miejskich
ze szczególnym uwzglêdnieniem g³ównych tras komunikacyjnych

DO

w³asna
(rozpoznawcza)

79

Realizacja zadañ w zakresie zagospodarowania przestrzennego
przez organy administracji samorz¹dowej miasta Rumi

DO

w³asna
(rozpoznawcza)

80

Realizacja ustawowych zadañ
z zakresu ochrony rodowiska przez starostów

DO

w³asna
(rozpoznawcza)

81

Ocena przebiegu konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego

DO

w³asna
(skargowa)

82

Postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi

DO

w³asna (sprawdzaj¹ca)

83

Realizacja instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina  S.A.
w Skawinie k /Krakowa oraz wykorzystanie rodków bezzwrotnej pomocy
rz¹du USA, rodków wspomagaj¹cych funduszy krajowych
oraz rodków w³asnych

DO

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

84

Funkcjonowanie policyjnych systemów informatycznych

DONiBP w³asna (rozpoznawcza)

85

Dzia³anie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
w zakresie kontroli ruchu drogowego

DONiBP

w³asna
(skargowa)

86

Prawid³owoæ warunków odbywania s³u¿by wojskowej przez ¿o³nierzy
s³u¿by zasadniczej w 21 Bazie Lotniczej w Babimocie

DONiBP

w³asna
(skargowa)

87

Ocena prowadzonej w JW 5704 w Wêdrzynie gospodarki finansowej,
materia³owo-technicznej i inwestycyjno-remontowej

DONiBP

w³asna
(skargowa)

88

Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
przy realizacji zakupów towarów i us³ug w latach 1999-2000

DONiBP

w³asna
(skargowa)

89

Przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
przy realizacji zakupów ¿ywnoci w 2000 r. i I po³owie 2001 r.

DONiBP

w³asna
(skargowa)

90

Funkcjonowanie Zarz¹du Spraw Wewnêtrznych Komendy G³ównej Policji

DONiBP

w³asna (skargowa)

91

Funkcjonowanie socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych placówek
opiekuñczo-wychowawczych w warunkach reformy ustrojowej pañstwa

DPiSS

w³asna
(rozpoznawcza)

92

Wdro¿enie i funkcjonowanie w jednostkach systemu urzêdów pracy
i pomocy spo³ecznej systemów informatycznych utworzonych
w ramach Projektu ALSO

93

Gospodarowanie rodkami Funduszu
Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych

94

Przestrzeganie przepisów KPA przy za³atwianiu wniosków
o wiadczenia pieniê¿ne za prace przymusowe i ustalenie kosztów
z tytu³u przegranych procesów odwo³awczych
od decyzji pozbawiaj¹cych niektóre osoby uprawnieñ

95

5.

DPiSS

w³asna
(rozpoznawcza)

DPiSS

w³asna
(rozpoznawcza)

DPiSS

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

Prawid³owoæ wykorzystania rodków finansowych
przez Fundacjê Polsko-Niemieckie Pojednanie

DPiSS

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem senatora

96

Udzielanie zamówieñ publicznych
przez urz¹d mieszkalnictwa i rozwoju miast w 2000 r.

DPiSS

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

97

Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

DPiSS

w³asna (sprawdzaj¹ca)

98

Prywatyzacja l¹skiej Spó³ki Cukrowej S.A. w £osiowie

DRiG¯

w³asna (inna)

#

1.

2.

3.

4.

5.

99

Funkcjonowanie systemu kszta³cenia m³odzie¿y
i doros³ych dla potrzeb rolnictwa i obszarów wiejskich

DRiG¯

w³asna
(rozpoznawcza)

100

Prawid³owoæ ustalania i wykorzystania rodków finansowych
z bud¿etu pañstwa na ³agodzenie skutków klêski suszy w 2000 r.

DRiG¯

w³asna
(rozpoznawcza)

101

Realizacja rz¹dowego programu budowy rynków hurtowych i gie³d rolnych

DRiG¯ w³asna (rozpoznawcza)

102

Dzia³alnoæ spó³ek prawa handlowego z udzia³em Agencji W³asnoci Rolnej
Skarbu Pañstwa w zakresie realizacji zobowi¹zañ na rzecz Skarbu Pañstwa

DRiG¯

w³asna
(rozpoznawcza)

103

Prawid³owoæ rozpatrywania wniosków w sprawie dofinansowania zadañ
w zakresie infrastruktury technicznej obszarów wiejskich

DRiG¯

w³asna
(skargowa)

104

Zawieranie przez Ruch S.A. umów na dostawy towarów i ich realizacja

DSPiP

w³asna (inna)

105

Wydatki PERN Przyjañ S.A. zwi¹zane
z kosztami osobowymi jej Zarz¹du/Dyrekcji

DSPiP

w³asna
(inna)

106

Udzia³ kapita³owy Skarbu Pañstwa w Towarzystwie Finansowym Silesia
Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej

DSPiP

w³asna
(inna)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

107

Funkcjonowanie Zak³adów Miêsnych SA w Kielcach

DSPiP

w³asna
(inna)

w zwi¹zku
z pismem
Marsza³ek Senatu

108

Restrukturyzacja i przekszta³cenia w³asnociowe w hutnictwie ¿elaza i stali

DSPiP w³asna (rozpoznawcza)

109

Nadzór Ministra Gospodarki i Ministra Finansów nad wykonaniem
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów prywatyzacyjnych przedsiêbiorstw
produkuj¹cych samochody osobowe, ciê¿arowe i autobusy

DSPiP

w³asna
(rozpoznawcza)

110

Funkcjonowanie Rawskich Zak³adów Miêsnych RAWA S.A.

DSPiP

w³asna (skargowa)

111

Przygotowanie III etapu prywatyzacji Telekomunikacji Polskiej S.A.

DSPiP

w³asna (skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

112

Przygotowanie prywatyzacji Zak³adu Leczniczego
Uzdrowisko Na³êczów S.A. w Na³êczowie

DSPiP

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

113

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez osoby pe³ni¹ce
funkcje publiczne oraz prawid³owoci zlecania us³ug doradczych
niektórym firmom konsultingowym w MSP

DSPiP

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

114

Wykonywanie przez Ministra Skarbu Pañstwa nadzoru nad realizacj¹
zobowi¹zañ zawartych w umowach prywatyzacyjnych

DSPiP

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

115

Zagwarantowanie przez pañstwo rodków dla jednostek samorz¹du
terytorialnego na sfinansowanie I i II etapu reformy wynagrodzeñ nauczycieli
wprowadzonej znowelizowan¹ Kart¹ Nauczyciela

DST

w³asna
(dorana koordynowana)

116

Kontrola wewnêtrzna w jednostkach samorz¹du terytorialnego

DST

w³asna (rozpoznawcza)

117

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomoci przez gminy

DST

w³asna (rozpoznawcza)

118

Wykorzystanie stacji wa¿enia pojazdów w Byczynie

DTGMi£

w³asna (inna)

119

Prawid³owoæ egzaminowania kandydatów na kierowców

DTGMi£ w³asna (rozpoznawcza)

120

Prawid³owoæ wykorzystania funduszy za p³atne parkowanie
na drogach publicznych

DTGMi£

w³asna
(rozpoznawcza)

121

Dostosowanie przepisów polskiego prawa dotycz¹cych s³u¿by publicznej
w transporcie do prawa Unii Europejskiej

DTGMi£

w³asna
(rozpoznawcza)

122

Utrzymanie liniowej infrastruktury PKP

DTGMi£ w³asna (rozpoznawcza)

123

Wykonywanie zadañ z zakresu administracji morskiej
przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

DTGMi£

w³asna
(rozpoznawcza)

124

Zawieranie przez pañstwowe przedsiêbiorstwo u¿ytecznoci publicznej
Poczta Polska umów na dostawy materia³ów i us³ug

DTGMi£

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

125

Gospodarowanie przez kasy Chorych i Krajowy Zwi¹zek Kas Chorych
rodkami na wynagrodzenia w 2000 r.

DZiKF

dorana
koordynowana

126

Wykorzystanie przez Zespó³ Zak³adów Opieki Zdrowotnej
Zarz¹du S³u¿by Zdrowia MSWiA w Poznaniu rodków bud¿etowych
przekazanych na dzia³alnoæ punktu krwiodawstwa w 1999 r.

DZiKF

w³asna
(inna)

127

Funkcjonowanie szpitali klinicznych, podleg³ych Ministrowi Zdrowia
w warunkach reformy ochrony zdrowia

DZiKF

w³asna
(rozpoznawcza)

128

Wykorzystanie rodków na realizacjê programu
pn. Zintegrowane Ratownictwo Medyczne

DZiKF

w³asna
(rozpoznawcza)

129

Zapewnienie warunków dla funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego

DZiKF w³asna (rozpoznawcza)

$

wniosek
Prezydenta RP

1.

2.

3.

4.

5.

130

Gospodarka finansowa Centrum Leczenia Oparzeñ - Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach
w latach 1999 - 2000

DZiKF

w³asna
(skargowa)

131

Wykorzystanie bud¿etowych rodków finansowych przyznanych
przez Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu wybranym niepañstwowym
jednostkom organizacyjnym na zadania zlecone

DZiKF

w³asna
(skargowa)

132

Zakup szczepionek na potrzeby realizacji
Programu szczepieñ ochronnych w 2001 r.

133

Funkcjonowanie SP ZOZ w ¯yrardowie
w warunkach reformy administracji publicznej

DZiKF

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

134

Funkcjonowanie szkó³ mistrzostwa sportowego finansowanych
przez Urz¹d kultury Fizycznej i Sportu

DZiKF

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

135

Dzia³alnoæ zarz¹dów gmin Czeremcha, Gródek i Kunica
w zakresie udzielania zezwoleñ na organizacjê zbiórek publicznych

DBI

w³asna
(inna)

136

Wyw³aszczanie nieruchomoci

DBI

w³asna (inna)

137

Udzielanie pomocy wychowankom z placówek opiekuñczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, zak³adów poprawczych oraz rodzin zastêpczych

DBI

w³asna
(rozpoznawcza)

138

Prawid³owoæ gospodarki finansowej w Kolejowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bia³ymstoku

DBI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

139

Efektywnoæ nadzoru i zarz¹dzania Okrêgowym Przedsiêbiorstwem
Przemys³u Miêsnego w Bia³ymstoku

DBI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

140

Dzia³alnoæ Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w Suwa³kach
w latach 1999-2000, ze szczególnym uwzglêdnieniem przestrzegania
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

DBI

w³asna
(skargowa)

141

Prawid³owoæ ustanawiania obrêbów hodowlanych na terenie
Starostwa Powiatowego w Moñkach oraz nadzór nad tymi obrêbami

DBI

w³asna
(skargowa)

142

Nabywanie aparatury i materia³ów laboratoryjnych
przez publiczne zak³ady opieki zdrowotnej

DBI

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

143

Wywi¹zywanie siê podmiotów gospodarczych prowadz¹cych
koncesjonowan¹ dzia³alnoæ napojami alkoholowymi
z zobowi¹zañ wobec bud¿etu pañstwa
w zakresie podatków od towarów i us³ug oraz podatku akcyzowego

DBY

w³asna
(inna)

144

Stopieñ zagospodarowania i prawid³owoæ sk³adowania
sta³ych odpadów komunalnych

145

Udzielanie zamówieñ publicznych
przez gminy woj. kujawsko- pomorskiego

146

Ocena przebiegu prywatyzacji oraz realizacji umowy na oddanie
do odp³atnego u¿ytkowania Prasowych Zak³adów Graficznych S.A.
w Bydgoszczy

147

Efektywnoæ i rzetelnoæ sprzeda¿y i zagospodarowania nieruchomoci
po³o¿onej w Inowroc³awiu przy ul. Laubitza

148
149

DZiKF

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem Ministra
Sprawiedliwoci

w³asna
(rozpoznawcza)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

DBY

w³asna
(rozpoznawcza)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

DBY

w³asna
(skargowa)

DBY

DBY

w³asna
(skargowa)

Dysponowanie maj¹tkiem komunalnym przez gminy

DBY

w³asna (sprawdzaj¹ca)

Dzia³alnoæ Muzeum Zamkowego w Malborku
w zakresie gospodarki finansowej

DGD

w³asna
(inna)

150

Sprawdzenie zasadnoci zarzutów zawartych w skardze
na dzia³alnoæ inwestycyjn¹ Zarz¹du Rafinerii Gdañskiej S.A.

DGD

w³asna
(skargowa)

151

Zbadanie zasadnoci skargi na sposób za³atwienia wniosku
o dotacjê za rodków PFRON w ramach programu Komputer dla Homera

DGD

w³asna
(skargowa)

152

Prawid³owoæ wykorzystania w 1999 r. finansów publicznych
przez Zarz¹d Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Chojnicach

DGD

w³asna
(skargowa)

153

Prawid³owoæ wydatkowania rodków pochodz¹cych
z kredytu Banku wiatowego

DGD

w³asna
(skargowa)

154

Prawid³owoæ prowadzenia gospodarki finansowej i przestrzegania
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przez Szpital w. Jana
w Starogardzie Gdañskim

DGD

w³asna
(skargowa)

155

Prawid³owoæ dzia³añ U.M. w Gdañsku w zakresie adaptacji pomieszczeñ
dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

DGD

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w³asna
(skargowa)

%

1.

2.

3.

4.

5.

156

Dzia³alnoæ Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku
podczas akcji przeciwpowodziowej - zima 2000/2001

DGD

w³asna
(skargowa)

157

Prawid³owoæ postêpowania naprawczego
w przedsiêbiorstwach podleg³ych Wojewodzie l¹skiemu

DKA

w³asna
(inna)

158

Ochrona wód górnej Odry przed zanieczyszczeniami

DKA

w³asna (inna)

159

Restrukturyzacja finansowa i techniczna górnictwa wêgla kamiennego

DKA

w³asna (rozpoznawcza)

160

Tworzenie zapasów obowi¹zkowych paliw w Polsce
w latach1998-2000 i gospodarowanie nimi

DKA

w³asna
(rozpoznawcza)

161

Kontrola prawid³owoci dokonywania zamówieñ publicznych
w Nadlenictwie Pszczyna.

DKA

w³asna
(skargowa)

162

Wybrane zagadnienia funkcjonowania Miejskiego Zak³adu Komunikacyjnego
w ¯ywcu w okresie od 1997 - I pó³rocze 2001 r.
ze szczególnym uwzglêdnieniem prawid³owoci
udzielania zamówieñ publicznych

DKA

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem senatora

163

Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
przez l¹sk¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Katowicach
przy zakupie kart magnetycznych

DKA

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

164

Realizacja inwestycji centralnych w 1998 r.

DKA

w³asna (sprawdzaj¹ca)

165

Realizacja inwestycji pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej
z p³ywalni¹ przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

DKA

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

166

Usuwanie skutków powodzi z lipca 1997 r.

DKA

w³asna (sprawdzaj¹ca)

167

Planowanie i finansowanie przez jednostki samorz¹du terytorialnego
inwestycji dotowanych z bud¿etu pañstwa

DKI

w³asna
(rozpoznawcza)

168

Realizacja wybranych zadañ dydaktyczno-wychowawczych
i gospodarowanie rodkami finansowymi
w okresie 1998 - I pó³rocze 2000 r.

169

DKI

w³asna
(skargowa)

Wywi¹zywanie siê przez ZPCh PT-H RETMAN spó³ka z o.o.
w Sandomierzu ze zobowi¹zañ na rzecz pañstwa

DKI

w³asna
(skargowa)

170

Prawid³owoæ gospodarowania rodkami publicznymi
oraz maj¹tkiem przez gminê Brody w latach 1997-2000

DKI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

171

Dzia³alnoæ gospodarcza i przekszta³cenia w³asnociowe
przedsiêbiorstwa pañstwowego Kopalnie Odkrywkowe Surowców
Drogowych w Kielcach w latach 1999-2001 (I kwarta³)

DKI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

172

Realizacja wydatków bud¿etowych oraz gospodarowanie mieniem
przez gospodarstwo pomocnicze Wojewódzki Orodek Informatyki
- Terenowy Bank Danych w Kielcach za okres 1997-2001 (I kwarta³)

DKI

w³asna
(skargowa)

173

Prawid³owoæ gospodarowania rodkami publicznymi oraz maj¹tkiem
przez Dom Dziecka w Ma³achowie w latach 1999-2001 (I kwarta³)

DKI

w³asna
(skargowa)

174

Prawid³owoæ dzia³alnoci gospodarczej Przedsiêbiorstwa
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Starachowicach
w okresie 1999 - 2001 r. (I po³owa)

DKI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

175

Prawid³owoæ wydawania zezwoleñ prywatnym przewonikom
na zarobkowy przewóz osób samochodami nie bêd¹cymi taksówkami

DKI

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

176

Organizacja poboru nale¿noci bud¿etowych
z tytu³u nak³adania grzywien w drodze mandatów

DKI

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

177

Udzielanie zamówieñ publicznych przez Powiatow¹ Stacjê
Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Owiêcimiu w roku 2000

DKR

w³asna
(inna)

178

Przygotowanie administracji zespolonej do dzia³añ
w sytuacjach kryzysowych

DKR

w³asna
(inna)

179

Finansowanie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y ze rodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w latach 1999-2000

DKR

w³asna
(rozpoznawcza)

180

Finansowanie i realizacja budowy
sta³ej stacji wa¿enia pojazdów w Woli Dêbiñskiej

DKR

w³asna
(skargowa)

181

Wykorzystanie rodków finansowych Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych przez Spó³dzielniê Inwalidów Wis³a

DKR

w³asna
(skargowa)

182

Utworzenie oraz dzia³alnoæ fundacji Zamek Królewski w Niepo³omicach

DKR

w³asna (skargowa)

183

Wykorzystanie nowoczesnej specjalistycznej aparatury medycznej
w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej

DKR

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

&

3.

4.

184

1.

Postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi

2.

DKR

w³asna (sprawdzaj¹ca)

5.

185

Dzia³alnoæ organów zarz¹dzaj¹cych drogami
w zakresie ograniczania zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu

DKR

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

186

Funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w G³ownie, w tym wykorzystanie sk³adników maj¹tkowych
w zakresie m.in. ich wynajmu i dzier¿awy

DLO

w³asna
(inna)

187

Prawid³owoæ sfinansowania ze rodków bud¿etowych adaptacji
i modernizacji siedziby Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w £odzi w latach 1999-2000

DLO

w³asna
(inna)

188

Funkcjonowanie wojewódzkich i samorz¹dowych organów ochrony
dóbr kultury po reformie administracji publicznej

DLO

w³asna
(inna)

189

Likwidacja barier utrudniaj¹cych funkcjonowanie osobom niepe³nosprawnym

DLO

w³asna (rozpoznawcza)

190

Wyw³aszczanie nieruchomoci

DLO

w³asna (rozpoznawcza)

191

Tworzenie zapasów obowi¹zkowych paliw w Polsce
w latach 1998-2000 i gospodarowanie nimi

DLO

w³asna
(rozpoznawcza)

192

Realizacja budowy Oczyszczalnia cieków w Zgierzu

DLO

w³asna (skargowa)

193

Niektóre aspekty wykonania bud¿etu przez Pañstwowe Liceum
Sztuk Plastycznych w Zduñskiej Woli w latach 1997-2000

DLO

w³asna
(skargowa)

194

Prawid³owoæ sfinansowania kursu dla repatriantów przez Oddzia³
Stowarzyszenia Wspólnota Polska w £odzi

DLO

w³asna
(skargowa)

195

Funkcjonowanie Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego
Spó³ka z o.o. w £odzi

DLO

w³asna
(skargowa)

196

Prawid³owoæ przebiegu procesu prywatyzacji by³ego przedsiêbiorstwa
pañstwowego pn. Przedsiêbiorstwo Modernizacji i Projektowania
Przemys³u Precyzyjnego PREMA-PROJEKT w £odzi

DLO

w³asna
(skargowa)

197

Wybrane zagadnienia funkcjonowania Urzêdu Skarbowego
w Tomaszowie Mazowieckim.

DLO

w³asna
(skargowa)

198

Wybrane zagadnienia funkcjonowania Instytutu
Celulozowo-Papierniczego w £odzi

DLO

w³asna
(skargowa)

199

Realizacja op³at za zajêcie pasa drogowego

DLO

w³asna (sprawdzaj¹ca)

200

Prawid³owoæ gospodarowania rodkami finansowymi
przez Komendê Wojewódzkiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Lublinie

DLU

w³asna
(inna)

201

Funkcjonowanie Lubelskiego Towarzystwa Ziemskiego
Spó³ki z o.o. w Lublinie

DLU

w³asna
(inna)

202

Funkcjonowanie samodzielnych zak³adów opieki zdrowotnej
na terenie wiejskim w latach 1999-2000, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zawierania i realizacji umów z Kasami Chorych

DLU

w³asna
(rozpoznawcza)

203

Dzia³alnoæ Zarz¹dcy Przedsiêbiorstwa Pañstwowego FS-HOLDING
Korporacja Finansowo-Przemys³owa w Lublinie

DLU

w³asna
(skargowa)

204

Prawid³owoæ realizacji inwestycji oraz gospodarowania
rodkami trwa³ymi przez Politechnikê Lubelsk¹

DLU

w³asna
(skargowa)

205

Funkcjonowanie Przedsiêbiorstwa Budownictwa Kolejowego EXKOL
powierzonego w zarz¹d na podstawie umowy o zarz¹dzanie

DLU

w³asna
(skargowa)

206

Analiza dzia³alnoci Spó³ki z o.o. Metalchem w Annopolu
w okresie jej funkcjonowania

DLU

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

207

Gospodarka rodkami trwa³ymi w Zak³adach Dziewiarskich MEWA S.A.
w Bi³goraju

DLU

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

208

Funkcjonowanie Urzêdu Skarbowego

DLU

w³asna (skargowa)

209

Dzia³alnoæ Samodzielnego Publicznego ZOZ w £êcznej

DLU

w³asna (skargowa)

210

Prawid³owoæ funkcjonowania Lubelskiego Zarz¹du
Drogowych Przejæ Granicznych w Che³mie w latach 1999-2001

DLU

w³asna
(skargowa)

211

Prawid³owoæ korzystania ze rodowiska w zakresie sk³adowania odpadów
na wysypisku mieci w Mazanach, k/Kêtrzyna
przez SATER Kêtrzyn Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Mazanach

DOL

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem senatora

212

Zarz¹dzanie i gospodarowanie zasobami kapita³owymi
i maj¹tkowymi spó³ki z udzia³em pañstwa w latach 1998-2000

DOL

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem Ministra
Skarbu Pañstwa

213

Prawid³owoæ realizacji odbudowy budynku nr 2
Szpitala Powiatowego w Nowym Miecie Lubawskim

DOL

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem senatora

w zwi¹zku
z pismem senatora

'

3.

4.

214

1.

Nadzór administracji publicznej nad realizacj¹ budownictwa letniskowego

DOL

w³asna (sprawdzaj¹ca)

215

Przebieg budowy autostrady w zakresie zagadnieñ podnoszonych
w informacjach i skargach

DOP

w³asna
(skargowa)

216

Efektywnoæ wydatków ponoszonych na szkolenie bezrobotnych
w latach 1998-2000 przez powiatowe urzêdy pracy
(uprzednio rejonowe urzêdy pracy)

DOP

w³asna
(skargowa)

217

Zbywanie nieruchomoci przez Zarz¹d Miasta na rzecz wybranych osób
oraz zasadnoæ wynagradzania by³ego dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury
w Brzegu w okresie od listopada 1999 r. do kwietnia 2000 r.

DOP

w³asna
(skargowa)

218

Wybrane zagadnienia finansowo-gospodarcze za lata 1999-2000
w Urzêdzie Miasta i Gminy G³ubczyce

DOP

w³asna
(skargowa)

219

Realizacja zadañ inwestycyjnych zwi¹zanych z odbudow¹ i modernizacj¹
wa³ów przeciwpowodziowych w województwie opolskim ze szczególnym
uwzglêdnieniem realizacji tych zadañ na terenie gminy Lubsza

DOP

w³asna
(skargowa)

220

Dzia³alnoci administracji publicznej w zakresie budowy,
remontów oraz konserwacji mostów i wiaduktów na drogach publicznych

DOP

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

221

Wydobywanie kopalin pospolitych przez firmê
Ilbau/Kirchner A4 Motorway Construction s.c. w Opolu

DOP

222

Realizacja zadañ przez S³u¿bê Ochrony Zabytków oraz Agencjê W³asnoci
Rolnej Skarbu Pañstwa w zakresie ochrony zabytków przejêtych
do Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

DOP

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

223

Realizacja op³at za zajêcie pasa drogowego

DPO

w³asna (inna)

224

Udzielenie spó³ce PERKOM zamówienia na wykonanie
kana³u sanitarnego w Luboniu

DPO

w³asna
(inna)

225

Udzielanie zamówieñ publicznych
przez pañstwowe szko³y wy¿sze w latach 1999-2000

DPO

w³asna
(rozpoznawcza)

226

Prawid³owoæ utworzenia przez Gliwick¹ Spó³kê Wêglow¹ spó³ki akcyjnej
pn. Gliwicka Agencja Turystyczna oraz prawid³owoæ nadzoru
nad gospodark¹ maj¹tkiem rzeczowym Górniczego Orodka Narciarskiego

DPO

w³asna
(skargowa)

227

Realizacja zadañ w zakresie utrzymania i remontów
zasobów mieszkaniowych Gminy Poznañ w latach 1998-1999
przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Poznaniu

DPO

w³asna
(skargowa)

228

Prawid³owoæ realizacji inwestycji  budowa infrastruktury gazowej
na Osiedlu nr 4 w Mosinie

DPO

w³asna
(skargowa)

229

Dzia³alnoæ powiatowego lekarza weterynarii w Obornikach

DPO

w³asna (skargowa)

230

Wybrane zagadnienia z gospodarki mieniem komunalnym
i z udzielania zamówieñ publicznych

DPO

w³asna
(skargowa)

231

Prawid³owoæ przygotowania i realizacji inwestycji polegaj¹cej
na przebudowie i modernizacji ul. G³ogowskiej w Poznaniu
wraz z elementami ulic uk³adu obs³uguj¹cego tereny przyleg³e

DPO

w³asna
(skargowa)

232

Udzielenie zamówienia publicznego przez Gminê Kocian
na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Racot gm. Kocian

DPO

w³asna
(skargowa)

233

Wykorzystanie i rozliczenie rodków publicznych w realizacji
przez fundacjê UNI TERRA konkursu wiedzy na temat Unii Europejskiej

DPO

w³asna
(skargowa)

234

Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej Przedsiêbiorstwa
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim

DPO

w³asna
(skargowa)

235

Niegospodarnoæ w zarz¹dzaniu Fabryk¹ Urz¹dzeñ Laboratoryjnych
i Medycznych Polon-Poznañ S.A. w Poznaniu

DPO

w³asna
(skargowa)

236

Zarz¹dzanie i gospodarowanie maj¹tkiem
Kopalni Wêgla Brunatnego Adamów w Turku

DPO

w³asna
(skargowa)

237

Realizacja op³at za zajêcie pasa drogowego

DPO

w³asna (sprawdzaj¹ca)

238

Prawid³owoæ gospodarowania mieniem i prowadzenia dzia³alnoci
inwestycyjnej w latach 1993-2000 w Kopalniach i Zak³adach Przetwórczych
Siarki SIARKOPOL w Tarnobrzegu

DRZ

w³asna
(inna)

239

Prawid³owoæ budowy i uruchomienia Elektrociep³owni Nowa Sarzyna
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³añ podejmowanych
w zwi¹zku z t¹ inwestycj¹ przez urzêdy i organy pañstwa

DRZ

w³asna
(inna)

240

Realizacja zadañ w zakresie przeciwdzia³ania bezrobociu
i ³agodzenia w warunkach reformy administracji publicznej

DRZ

w³asna
(rozpoznawcza)



2.

w³asna (sprawdzaj¹ca)

5.

3.

4.

241

1.

Prawid³owoæ zarz¹dzania przedsiêbiorstwem WSK Gorzyce S.A.

2.

DRZ

w³asna (skargowa)

5.

242

Prawid³owoæ realizacji inwestycji pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
wzd³u¿ ul. Paderewskiego w Pilnie

DRZ

w³asna
(skargowa)

243

Prawid³owoæ rozliczeñ finansowych inwestycji
pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz dzia³añ organów zobowi¹zanych
do nadzoru nad jej realizacj¹ w Gminie ¯urawica

DRZ

w³asna
(skargowa)

244

Dzia³alnoæ gmin w zakresie prowadzenia zadañ inwestycyjnych i remontów
w placówkach owiatowych

DRZ

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

245

Realizacja umowy miêdzy Polsk¹ a S³owacj¹
w zakresie wspó³pracy transgranicznej

DRZ

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

246

Realizacja zadañ i kompetencji trzech szczebli samorz¹du terytorialnego
i wojewodów w wybranych dziedzinach

DRZ

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

247

Gospodarowanie nieruchomociami w gminach o walorach turystycznych

DSZ

w³asna (rozpoznawcza)

248

Prawid³owoæ prywatyzacji
Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Dom Ksi¹¿ki w Szczecinie

DSZ

w³asna
(skargowa)

249

Dzia³alnoæ gospodarcza Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w winoujciu

DSZ

w³asna
(skargowa)

250

Prawid³owoæ prywatyzacji Przedsiêbiorstwa Turystycznego
POMERANIA w Szczecinie

DSZ

w³asna
(skargowa)

251

Realizacja op³at za zajêcie pasa drogowego

DSZ

w³asna (sprawdzaj¹ca)

252

Dzia³alnoæ s³u¿b weterynaryjnych i administracji samorz¹dowej
w zakresie przeciwdzia³ania i zwalczania wystêpowania wcieklizny

DWA

w³asna
(rozpoznawcza)

253

Wykorzystanie rodków bud¿etowych na wykonywanie badañ kontrolnych
zaka¿eñ zwierz¹t oraz sposób likwidacji chorób zakanych

DWA

w³asna
(rozpoznawcza)

254

Prawid³owoæ wydawania pozwoleñ na budowê
i u¿ytkowanie obiektów budowlanych w latach 1999 i 2000

DWA

w³asna
(rozpoznawcza)

255

Dzia³alnoæ Zarz¹du Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa - Centrum
w zakresie obejmuj¹cym wydzier¿awienie nieruchomoci gruntowych
przeznaczonych na dzia³alnoæ handlowo-us³ugow¹

DWA

w³asna
(skargowa)

256

Realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych
i prawnych w latach 1998 - 2000 przez Urz¹d Skarbowy w Piasecznie

DWA

w³asna
(skargowa)

257

Prawid³owoæ wydawania pozwoleñ na budowê
przez Zarz¹d Miasta Grodzisk Mazowiecki

DWA

w³asna
(skargowa)

258

Wskazania lokalizacyjne dla warszawskiego odcinka autostrady A2

DWA

w³asna (skargowa)

259

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy Warszawa Wilanów w zakresie przygotowania,
finansowania i realizacji inwestycji pn. Nadbudowa przedszkola
przy ul. Gubinowskiej 28/30

DWA

w³asna
(skargowa)

260

Gospodarowanie nieruchomociami gruntowymi
przez Zarz¹d Gminy Rembertów w latach 1999 - I pó³rocze 2001 r.

DWA

w³asna
(skargowa)

261

Wykorzystanie rodków bud¿etowych na realizacjê zadañ w³asnych
i zleconych w gminie Jastrzêbia w latach 1999 - 2000

DWA

w³asna
(skargowa)

262

Realizacja zadañ w³asnych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
w latach 1998  2000

DWA

w³asna
(skargowa)

263

Realizacja zadañ w³asnych przez Gminê Ma³kinia Górna
w latach 1998-2000

DWA

w³asna
(skargowa)

264

Realizacja zadañ w³asnych przez Gminê Radzanowo
(powiat p³ocki) w latach 1999  2000

DWA

w³asna
(skargowa)

265

Realizacja zadañ w³asnych przez Miasto Zielonka
w latach 1998 - I pó³rocze 2001

DWA

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

266

Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w M³awie w latach 1999-2000 i w I kwartale 2001 r.

DWA

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

267

Zarz¹dzanie Wojewódzk¹ Stacj¹ Sanitarn¹ Epidemiologiczn¹ w Warszawie
w latach 2000-2001 (III kwarta³y)

DWA

w³asna
(skargowa)

268

Funkcjonowanie Domu Pomocy Spo³ecznej Przedwionie w Warszawie
w latach 1999-2000 oraz w I kwartale 2001

DWA

w³asna
(skargowa)

269

Gospodarowanie rodkami finansowymi przez Zarz¹d PKS S.A.
w P³ocku w latach 1999 - 2001 (III kwarta³y)

DWA

w³asna
(skargowa)

270

Obrót akcjami Banku Ochrony rodowiska S.A.
przez Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych

DWA

w³asna
(skargowa)



1.

2.

3.

4.

5.

271

Udzielenie przez Zarz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy
zamówienia publicznego na wprowadzenie monitoringu wizyjnego
na terenie Gminy Warszawa Centrum

DWA

w³asna
(skargowa)

272

Realizacja ustawy o ochronie zwierz¹t

DWA

w³asna (sprawdzaj¹ca)

273

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego w Urzêdzie Miasta Józefowa

DWA

w³asna (sprawdzaj¹ca)

274

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego
w Urzêdzie Miasta i Gminy Warka

DWA

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

275

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego
w Miejskim Zarz¹dzie Dróg w Radomiu

DWA

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

276

Pobieranie op³at za zajêcie pasa drogowego
w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych w £osicach

DWA

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

277

Sprzeda¿ dzia³ek nr 171 w obrêbie Prê¿yc oraz nr 89
w obrêbie Lenartowic

DWR

w³asna
(inna)

278

Funkcjonowanie Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dzia³alnoci finansowo-gospodarczej
w latach 1996  1999

DWR

w³asna
(skargowa)

279

Efektywnoæ wdra¿ania projektów racjonalizatorskich
w KGHM Polska Mied S.A. w Lubinie

DWR

w³asna
(skargowa)

280

Prawid³owoæ zbycia w lipcu 1997 r. nieruchomoci zabudowanej sto³ówk¹
przy ul. Sportowej w Chocianowie

DWR

w³asna
(skargowa)

281

Prawid³owoæ podejmowania decyzji gospodarczych
i zabezpieczenia interesów Fabryki Czêci do Maszyn W³ókienniczych
i Odlewni Metali Baworowo S.A. w Lenej w latach 1995-2000

DWR

w³asna
(skargowa)

282

Funkcjonowanie Przedsiêbiorstwa Rozbudowy Infrastruktury Miejskiej
Spó³ka z o.o. w Wa³brzychu w latach 1999  2001

DWR

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

283

Dzia³alnoæ Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu
w latach 1998 - 2000 oraz Nadlenictw w Boles³awcu, Chocianowie
i Kamiennej Górze

DWR

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a
i senatora

284

Wydatki inwestycyjne i gospodarka mieniem komunalnym
w Gminie Kobierzyce w latach 1996  2000

DWR

w³asna
(skargowa)

285

Dzia³alnoæ Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu

DWR

w³asna (skargowa)

286

Funkcjonowanie Spó³ki z o.o. Uzdrowisko wieradów - Czerniawa
w latach 1998 - 2000

DWR

w³asna
(skargowa)

287

Funkcjonowanie Diora-widnica Spó³ka z o.o. w widnicy
w latach 1998-2000, w zakresie prawid³owoci podejmowanych decyzji
gospodarczych, w powi¹zaniu z wywi¹zywaniem siê z zobowi¹zañ
wobec Skarbu Pañstwa

DWR

w³asna
(skargowa)

288

Dzia³alnoæ gospodarcza Zak³adów Przemys³u We³nianego Agropol
w upad³oci w G³uszycy w latach 1998 - 2000
oraz przebieg procesu likwidacyjnego

DWR

w³asna
(skargowa)

289

Dzia³alnoæ Zarz¹du Gminy i Miasta Przemków w latach 1999 - 2000
oraz wykonywanie zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
przez Orodek Pomocy Spo³ecznej w Przemkowie

DWR

w³asna
(skargowa)

290

Funkcjonowanie Przedsiêbiorstwa Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów
w Wo³owie w latach 1999 - 2000 w zakresie podejmowania decyzji
gospodarczych i stopnia przygotowania do prywatyzacji

DWR

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

291

Przekszta³cenia w³asnociowe i maj¹tkowe
w latach 1996 - 2001 w JARO S.A.

DWR

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem
senatorów

292

Prawid³owoci rozliczeñ z bud¿etem pañstwa przez firmy PHUP METALEX
Sebastiana Fedorowicza i Adama Grochowskiego w wiebodzicach

DWR

w³asna
(skargowa)

293

Prawid³owoæ funkcjonowania SP Zespo³u Opieki Zdrowotnej
w Górze w latach 1999-2001,
w zakresie gospodarowania maj¹tkiem publicznym

DWR

w³asna
(skargowa)

294

Przebieg prac modernizacyjno-remontowych Opery Wroc³awskiej

DWR

w³asna (skargowa)

295

Dzia³alnoæ Urzêdu Gminy Lewin K³odzki w zakresie realizowanych
w latach 1991-1999 zadañ inwestycyjnych oraz prowadzonej sprzeda¿y
mienia gminnego

DWR

w³asna
(skargowa)



w zwi¹zku
z pismem pos³a

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w zwi¹zku
z pismem pos³a

w zwi¹zku
z pismem pos³a

1.

2.

3.

4.

5.

296

Dzia³alnoæ finansowo-gospodarcza i organizacyjno-administracyjna
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespo³u Opieki Zdrowotnej
Chorób P³uc w Soko³owsku w latach 1999  2001

DWR

w³asna
(skargowa)

297

Rozliczenia z bud¿etem pañstwa oraz zabezpieczenie interesów pañstwa
przy prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej w latach 1995 - 2000
przez Kuniê Jawor S.A.

DWR

w³asna
(skargowa)

298

Stan zagospodarowania mienia Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa
na 30 czerwca 2000 r., sposób przekazywania gruntów Zasobu
kocielnym osobom prawnym, egzekwowanie nale¿noci wynikaj¹cych
z dzier¿awy oraz sprzeda¿y nieruchomoci i papierów wartociowych
(udzia³ów) z Zasobu W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa

DWR

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

299

Realizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
w szpitalach psychiatrycznych

DWR

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

300

Zaopatrzenie PPKS Nowa Sól w paliwa oraz realizacja remontu Zajezdni
w Placówce Terenowej w Wolsztynie w latach 1999  2000

DZG

w³asna
(inna)

301

Prawid³owoæ rozliczania kosztów energii cieplnej lokali mieszkalnych
zasilanych z kot³owni lokalnych

DZG

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³a

302

Dzia³alnoæ Agencji Mienia Wojskowego
Oddzia³ Terenowy w Gorzowie Wlkp.

DZG

w³asna
(skargowa)

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

303

Prawid³owoæ przekazania Radzie Gminy i Miasta zadania prowadzenia
Zespo³u Szkó³ Rolniczych im. Dezyderego Ch³apowskiego w S³awie

DZG

w³asna
(skargowa)

304

Zmiany dokumentacji projektowej budynków mieszkalnych
przy ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. oraz zwi¹zane z tym koszty

DZG

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

305

Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przestrzeganie porz¹dku
i czystoci w gminach w województwie lubuskim

DZG

w³asna
(sprawdzaj¹ca)

DAiIE

Departament Administracji

DBI

Delegatura NIK w Bia³ymstoku

i Integracji Europejskiej

DBY

Delegatura NIK w Bydgoszczy

DBP

Departament Bud¿etu Pañstwa

DGD

Delegatura NIK w Gdañsku

DENiK

Departament Edukacji,

DKA

Delegatura NIK w Katowicach

Nauki i Kultury

DKI

Delegatura NIK w Kielcach

DFiB

Departament Finansów i Bankowoci

DKR

Delegatura NIK w Krakowie

DG

Departament Gospodarki

DLO

Delegatura NIK w £odzi

DKD

Departament Kontroli Doranych

DLU

Delegatura NIK w Lublinie

DO

Departament Ochrony rodowiska

DOL

Delegatura NIK w Olsztynie

DONi BP

Departament Obrony Narodowej

DOP

Delegatura NIK w Opolu

i Bezpieczeñstwa Pañstwa

DPO

Delegatura NIK w Poznaniu

Departament Pracy

DRZ

Delegatura NIK w Rzeszowie

i Spraw Socjalnych

DSZ

Delegatura NIK w Szczecinie

Departament Rolnictwa

DWA

Delegatura NIK w Warszawie

i Gospodarki ¯ywnociowej

DWR

Delegatura NIK we Wroc³awiu

Departament Skarbu Pañstwa

DZG

Delegatura NIK w Zielonej Górze

DPiSS
DRiG¯
DSPiP

w zwi¹zku
z pismem pos³ów

i Prywatyzacji
DTGMi£

Departament Transportu,
Gospodarki Morskiej i £¹cznoci

DZiKF

Departament Zdrowia
i Kultury Fizycznej

!

